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Till regeringen 
Finansdepartementet 
 

Statskontorets budgetunderlag för åren 2022-2024 
 
Budgetunderlaget för åren 2022, 2023, 2024 bygger på de förutsättningar 
som har preciserats i Statskontorets regleringsbrev för år 2021, i 
budgetpropositionen för år 2021, i statsredovisningssystemet Hermes samt 
regeringsbeslut Fi2020/04961. 
 
I detta budgetunderlag lämnar Statskontoret följande förslag:  
 
– Statskontorets förvaltningsanslag anvisas 97 898 tkr år 2022, 98 946 tkr 

år 2023 och 100 865 tkr år 2024. 

– Statskontoret får disponera en låneram om totalt 2 000 tkr i 
Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar för 
förvaltningsändamål. 

– Statskontoret får disponera en kredit på 6 000 tkr på räntekontot i 
Riksgäldskontoret. 

– Statskontoret medges en anslagskredit på ramanslaget 1:1 anslagspost 3 
Statskontoret motsvarande 3 procent av ramanslagets storlek. 

 
 
Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. 
Ekonomiansvarige Tom Andersson föredragande, var närvarande vid den 
slutliga handläggningen. 
 
 
 
 
Annelie Roswall Ljunggren 
 

 
Tom Andersson 

  



   2 (4) 

 DATUM 
2021-02-19 

DIARIENR 
2021/17-1 

 
 
 

Finansieringsförslag 
 
Översikt över verksamhetens finansiering (belopp i tkr) 
 
   2020 2021 2022 2023 2024 
   Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat 
Anslag           
Utgiftsområde 02, anslag 1:1 ap.3 90 683 98 664 97 898 98 946 100 865 
      
Avgiftsinkomster som disponeras 9 236 8 973 8 292 8 292 8 292 
      
Övriga inkomster som disponeras 864 1 000 1 000 1 000 1 000 
      
Summa 100 783 108 637 107 190 108 238 110 157 

 
Allmänt 
 
Statskontoret hade år 2020 en anslagsbehållning på 1 637 tkr.  
Under år 2021 beräknas ingående sparande från tidigare år förbrukas i sin 
helhet. 
 
Avgiftsintäkterna 2021 avser resurssamordningen med Svenska institutet för 
europapolitiska studier, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, Myndigheten för digital förvaltning, Boverket, Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkring, Skogsstyrelsen, Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd och Myndigheten för kulturanalys. 
 
Övriga inkomster avser medel från bidrag.  
 
Tillkommande ofinansierade uppgifter för arbetet med en god 
förvaltningskultur 
Statskontoret fick i december 2020 i uppdrag att främja arbetet mot 
korruption i den statliga förvaltningen (Fi2020/04961). Detta är en 
tillkommande uppgift som vi ska bedriva under flera år och som ej 
finansierats med ytterligare anslagsmedel. Vi bedömer att uppdraget innebär 
att regeringen vill förstärka arbetet med en god förvaltningskultur och 
antikorruption inom staten.  
 
De anslagsmedel som tillfördes Statskontoret 2017 för arbetet med god 
förvaltningskultur och nätverket mot korruption använder vi för ett 
långsiktigt och uthålligt arbete på området. Det innebär att dessa medel inte 
bör användas för den tillkommande uppgiften, eftersom det skulle urholka 
vårt pågående arbete för att främja en god förvaltningskultur i staten. Vi 
kommer därför behöva finansiera genomförandet av de nya uppgifterna med 
resurser från vår ordinarie utredningsverksamhet.  
Om de nya uppgifterna inte får finansiering så kommer utrymmet för 
utredningsverksamheten att minska under kommande år. Det kommer 
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främst att påverka antalet genomförda utredningar per år och möjligheten 
för Statskontoret att snabbt kunna ta nya uppdrag. Vi har dock inte uppfattat 
att det är regeringens avsikt med det nya uppdraget. För att kunna bedriva 
utredningsverksamheten på samma nivå som tidigare behöver Statskontoret 
således tillföras ytterligare medel. Vi begär därför en nivåhöjning av 
anslaget från och med 2022 med tre miljoner kronor. Genom att höja 
anslaget istället för att tillföra Statskontoret tidsbegränsade projektmedel för 
uppdragets genomförande, kommer myndigheten ha förutsättningar att 
bedriva ett långsiktigt antikorruptionsarbete i enlighet med regeringens 
ambitioner på området. 

 
Verksamhetsinvesteringar 
 
  År -1 År 0 År 1 År 2 År 3 
(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 
Maskiner, inventarier och installationer m.m.  47 300 300 300 300 
Summa verksamhetsinvesteringar 47 300 300 300 300 
            
Finansiering            
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 47 300 300 300 300 
kapitalförsörjningsförordningen) 
Summa finansiering 47 300 300 300 300 

 
Statskontorets investeringar i anläggningstillgångar avser främst 
nyinvesteringar i IT-/kontorsutrustning och fastighetsinventarier åren  
2021-2024. Under den period som budgetunderlaget avser beräknas ett totalt 
investeringsbehov på 1 200 tkr. 
 
Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 
 
  År -1 År 0 År 1 År 2 År 3 
(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 
IB lån i Riksgäldskontoret  1 244 844 668 436 276 
Nyupplåning (+) 47 300 300 300 300 
Amorteringar (-) -447 -476 -532 -460 -237 
UB lån i Riksgäldskontoret  844 668 436 276 339 
            
Beslutad/föreslagen låneram 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
            
Ränteutgifter 0 0 0 0 0 
            
Finansiering av räntor och avskrivningar           
Utgiftsområde 02 anslag 1:1 ap:3  447 476 532 460 237 
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Statskontoret disponerar år 2021 en låneram på 2 000 tkr i Riksgälden för 
investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Aktuell 
låneskuld uppgår till 844 tkr.  
 
Även med rådande förutsättningar måste låneramen omfatta en viss reserv 
så att normala tidsförskjutningar i investeringsplaner kan rymmas inom 
beviljad ram. Statskontoret föreslår en låneram på 2 000 tkr för den 
kommande treårsperioden. 
 
 
Räntekontokredit i Riksgälden  

2020 2021 2022 
(tkr) Utfall Prognos Beräknat 

Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året 0 0 0 

Minsta behållning på räntekontot under året 4 108 1 500 1 500 

Behållning på räntekontot i Riksgäldskontoret 9 040 7 000 7 000 

Räntekontokredit i Riksgälden 0 0 0 

Beslutad/föreslagen räntekontokredit 6 000 6 000 6 000 
 
Normalt ska räntekontokrediten inte utnyttjas 2021 eller kommande år. Men 
skulle flera större betalningar infalla före anslagsutbetalningen under en 
månad kan krediten behöva användas. Den tidigare beslutade kreditnivån 
föreslås var kvar. 
 
Räntekontokrediten föreslås för budgetåren 2022–2024 uppgå till 6 000 tkr. 
 
 
Anslagskredit på ramanslaget 
Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2022-2024 uppgå till 3 procent av 
anslaget.  
 




