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Regeringen, 

   Justitiedepartementet 

 

 

 

 

 

Yrkanden 
Åklagarmyndigheten hemställer att regeringen beslutar att 

 

 föreslå riksdagen att för 2013 öka ramanslaget 1:3 Åklagarmyndigheten till 

1 333 miljoner kronor inklusive pris- och löneomräkning. 

 

 föreslå riksdagen att för 2014 öka ramanslaget 1:3 Åklagarmyndigheten till 

1 409 miljoner kronor inklusive pris- och löneomräkning. 

 

 föreslå riksdagen att för 2015 öka ramanslaget 1:3 Åklagarmyndigheten till 

1 476 miljoner kronor inklusive pris- och löneomräkning. 

 

 för 2013 tilldela en låneram på 110 miljoner kronor. 

 

 fastställa en anslagskredit på 3 procent av anslaget. 

 

 fastställa en kredit på räntekontot i Riksgäldskontoret på 10 procent av ansla-

get. 

 

Budgetunderlaget har behandlats i förhandlingar med personalorganisationerna. 

 

Beslut om budgetunderlaget har fattats av vice riksåklagaren Kerstin Skarp. I den slut-

liga beredningen av ärendet har deltagit överåklagarna Nils Rekke, Björn Blomqvist, 

Mats Åhlund, Eva Lundström och Lennart Guné, IT-direktören Anders Thoursie, 

chefscontrollern Ulf Ållebrand, ekonomidirektören Gunilla Bruun, personaldirektören 

Peter Brodd, informationsdirektören Karin Rosander, stabsdirektören Bertil Metzger 

samt verksamhetscontroller Sara Billström, föredragande.  

 

 

 

 

Kerstin Skarp   

 

    

   Sara Billström 
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1. Utgångspunkter 

 

Åklagarverksamheten och dess finansiering 

Åklagarmyndighetens uppgifter består av att leda förundersökningar, besluta i 

åtalsfrågor och företräda det allmänna i domstol. Därutöver bedriver myndig-

heten metod- och rättsutveckling samt rättslig uppföljning och tillsyn. Verk-

samheten är anslagsfinansierad via förvaltningsanslaget (ram) 1.3 Åklagar-

myndigheten inom utgiftsområde 4, Rättsväsendet. 

 

Utveckling fram till 2012 

Inflödet av ärenden och brottsmisstankar ökade något under år 2011. Brotts-

misstankarna ökade med nära två procent medan antalet ärenden ökade med en 

knapp procent. Denna trend är i linje med den utveckling som för Åklagar-

myndighetens del innebär att inflödet av stora och mer svårutredda ärenden 

ökar i förhållande till brott av enklare karaktär. Under den senaste tioårspe-

rioden har inflödet av ärenden ökat med 26 procent och inkomna brottsmiss-

tankar med 39 procent.  

 

För att kunna möta ökningen av arbetsmängden och bibehålla kvaliteten i verk-

samheten har Åklagarmyndigheten tilldelats anslagstillskott under de senaste 

åren. 

 

Bibehålla befintlig verksamhetsnivå 2013-2015 

Till skillnad från tidigare års anslagsutveckling är den av regeringen i budget-

propositionen aviserade anslagsnivån i princip oförändrad 2013 och 2014 jäm-

fört med 2012.  

 

Det kan dock konstateras att det med den föreslagna anslagsnivån inte är möj-

ligt att driva verksamheten på oförändrad nivå. Myndigheten kommer att ha 

kostnadsökningar på 65 miljoner kronor år 2013, 46 miljoner kronor år 2014 

och 47 miljoner kronor år 2015 om personalstyrkan och verksamheten ska 

kunna bibehållas på 2012 års nivå. Kostnadsökningarna påverkas bland annat 

av väsentligt ökade förvaltningskostnader till följd av driftsättning av den 

första etappen av RIF samt helårseffekt av satsningarna under 2012 inom IT-

området och utökad omfattning av rättslig tillsyn. Här ingår också beräknade 

kostnadsökningar för tillkommande utvecklingsbehov i myndighetens IT-stöd 

som är en konsekvens av RIF-arbetet. Om de beräknade kostnadsökningarna 

inte kan finansieras genom anslagstillskott innebär det i praktiken att myndig-

heten måste minska antalet anställda i den operativa verksamheten. I förläng-

ningen finns en risk att Åklagarmyndigheten inte kan fullgöra sitt uppdrag med 

den kvalitet som samhället förväntar sig.  

 

Ökat inflöde 

Rättsväsendets myndigheter har nyligen, enligt uppdrag från regeringen, läm-

nat en gemensam rapport med prognoser över rättsväsendets kapacitetsbehov 

under åren 2012 – 2015. Prognosen för inkomna brottsmisstankar visar att 
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dessa förväntas öka även under de kommande åren. För 2013 är den beräknade 

ökningen 1,1 procent och därefter 1,9 procent årligen fram till 2015. Det inne-

bär sammanlagt en femprocentig ökning för de tre åren 2013 till 2015. 

 

Behov av långsiktighet 

En stor del, över 80 procent, av Åklagarmyndighetens kostnader utgörs av per-

sonalkostnader. Av myndighetens drygt 1 300 anställda är nästan 900 åklagare 

(årsskiftet 2011/2012). En nyanställd åklagaraspirant har en juristexamen och 

tingsmeritering, men innan aspiranterna blir färdiga åklagare krävs en omfat-

tande grundutbildning som sträcker sig över nära tre år. Utbildningen är en 

investering i medarbetarnas kompetens som kortsiktigt drar resurser från övrig 

verksamhet både i form av direkta kostnader och i form av tid som erfarna 

medarbetare lägger på handledning och som lärare på utbildningarna.  

 

De åklagare som rekryteras till och utbildas inom Åklagarmyndigheten utgör 

också rekryteringsbas för Ekobrottsmyndigheten och de är även intressanta vid 

rekrytering till andra juristyrken som t.ex. domare. Den personalrörlighet detta 

för med sig innebär i sig ett positivt utbyte av erfarenheter mellan olika myn-

digheter och verksamheter men ökar kravet på långsiktighet i Åklagarmyndig-

hetens planering. 

 

Kortsiktiga planeringshorisonter och effektiviseringskrav riskerar, mot bak-

grund av de ovan beskrivna tidsperspektiven för rekrytering av åklagare, att 

skapa en situation där Åklagarmyndigheten utgör en flaskhals i rättskedjan. 

Om rekryteringen minskar under en period när det framtida resursläget är osä-

kert får det återverkningar i verksamheten under lång tid framöver. 

 

Det är därför av stor vikt att Åklagarmyndigheten tillförs resurser för att kunna 

rekrytera åklagaraspiranter och annan personal i en jämn takt och med ett lång-

siktigt perspektiv. Detta avser såväl resurstillskott för att kunna bibehålla den 

befintliga verksamheten som resurstillskott för att utöka verksamheten i syfte 

att kunna hantera större volymer eller öka kvaliteten i handläggningen.  

 

2. Effektiviseringsåtgärder 

Åklagarmyndighetens arbetar löpande med att effektivisera verksamheten ge-

nom utvecklade arbetsformer. Det är en viktig del i myndighetens strävan att 

kontinuerligt öka verksamhetsnyttan och hushålla med statens resurser. Ambit-

ionen med effektiviseringarna är att de ska ge förbättrad kvalitet och skapa 

utrymme att hantera en del av ärendeökningen inom befintliga ramar. 

 

Vissa effektiviseringsåtgärder ställer initialt krav på investeringar och effekti-

viseringsvinsterna uppstår först efter ett eller ett par år. Sådana investeringar 

framgår av avsnitt 3.2. 

 

Under 2013 – 2015 kommer myndigheten fortsatt att arbeta med effektivisering 

framför allt genom följande åtgärder: 
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 Utvecklad intern styrning och kontroll som bidrar till en effektivare 

verksamhet. 

 Utvecklad mängdbrottshantering dels i samverkan med Polisen, dels 

genom att se över våra egna arbetsformer. 

 Effektivare informationsförsörjning genom RIF-samarbetet och genom 

egen IT-utveckling.  

 Utnyttja de möjligheter som En modernare rättegång och andra process-

rättsliga reformer ger.  

 Tillsynsverksamhet som underlag för utveckling av effektiva och enhet-

liga arbetsmetoder 

 
Kortsiktigt kan det ökade ärendeinflöde som prognostiserats (1,1 – 1,9 procent 

per år) i huvudsak hanteras genom effektiviseringar i verksamheten. Den pro-

duktivitetsökning som därmed uppnås motsvarar väl de generella kraven på 

produktivitetsutveckling inom statsförvaltningen. De åtgärder som anges ovan 

kan dock inte generera både en produktivitetsökning för att hantera ett ökat 

ärendeinflöde och den produktivitetsökning som krävs på grund av den reduce-

rade pris- och löneomräkningen. 

 

3. Ökade krav och förväntningar – framtida resursbehov 

3.1 Åtgärder för utveckling av den operativa verksamheten 

Åklagarmyndigheten står inför ökade krav och förväntningar inom ett antal 

områden där resursbehoven inte kan mötas genom effektiviseringar. De effek-

tiviseringsvinster som myndigheten eftersträvar måste tas i anspråk för att han-

tera ett ökat ärendeinflöde och kan därför inte användas för angelägna sats-

ningar inom prioriterade områden.  

 

Det ställs krav på att Åklagarmyndigheten ska utveckla verksamheten. I det 

följande beskrivs de områden där det är särskilt angeläget att så sker. Gemen-

samt för dessa är att de avser personalintensiv verksamhet som kräver mer spe-

cialiserad åklagarkompetens. Möjligheten att finansiera dessa angelägna sats-

ningar är avgörande för att myndigheten ska kunna utveckla verksamheten på 

ett förväntat sätt. En utebliven finansiering kan medföra negativa konsekvenser 

för verksamhetsutvecklingen och kan också leda till försämrade verksamhets-

resultat och en oacceptabel arbetsmiljö för medarbetarna.  

 

För att nå önskat resultat inom dessa områden måste arbetet bedrivas systema-

tiskt och långsiktigt och ske genom en succesiv uppbyggnad. Åklagarmyndig-

hetens samlade bedömning är att den ekonomiska ramen för verksamheten år-

ligen behöver utökas med 20 miljoner kronor utöver vad som krävs för att hålla 

verksamheten på en oförändrad nivå. 

 

Ungdomsbrott och brott mot barn 

Åklagarmyndigheten prioriterar insatserna mot ungdomsbrottsligheten och 

brott där barn är brottsoffer. Nya och effektivare arbetsmetoder för hanteringen 

av dessa brott implementeras nu vid myndigheten. Den 1 mars 2012 träder nya 
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bestämmelser i kraft som bl.a. innebär att polismyndigheterna ska vara förun-

dersökningsledare i fler ungdomsbrott. Förändringen innebär att åklagarna i 

högre utsträckning på sikt ges möjlighet att koncentrera sina insatser på de 

uppgifter som kräver åklagarnas speciella kompetens. 

 

Satsningarna på ungdomsbrotten och brott mot barn måste intensifieras ytterli-

gare. Särskilda specialistbefattningar bör inrättas och resurser avsättas för att 

följa och möta brottsutvecklingen samt för att effektivisera samarbetet med 

polismyndigheterna och med kommunernas socialnämnder. Sådana satsningar 

möjliggör också att det operativa åklagararbetet kan utvecklas och effektivise-

ras ytterligare, inte minst genom att öka åklagarnärvaron vid förhör med unga 

förhörspersoner. En ökad kvalitet i utredningsverksamheten medför att lagfö-

ringen kan öka och handläggningstiderna minska.  

 

Grov organiserad brottslighet, kvalificerade förmögenhetsbrott och arbetet 

med att minska kriminellas förmåga att verka över gränserna  

Insatserna mot grov organiserad brottslighet måste ökas väsentligt för att möta 

utvecklingen mot en alltmer omfattande och grov brottslighet och möta de nya 

krav denna ställer. Kompetensen måste säkras genom inrättandet av fler specia-

listbefattningar. Även brott som riktas mot rikets säkerhet kräver ökade insat-

ser för åklagarnas del under de närmaste åren. Det handlar om en mycket all-

varlig brottslighet som kräver att resurserna finns på plats i tid. En viktig fråga 

är också att kunna möta främmande makts underrättelseverksamhet. För att 

möta den internationella utvecklingen och minska kriminellas förmåga att 

verka över gränserna behövs ett resurstillskott till den verksamhet som arbetar 

med gränsöverskridande brottslighet och för verksamheten vid Eurojust. Det 

kan förutses att åklagare i allt högre grad kommer att bistå andra länders åkla-

gare i den gränsöverskridande brottsbekämpningen. Rikspolisstyrelsen har 

också inlett en kraftsamling mot s.k. seriebrott. Åklagare kommer i detta sam-

manhang att engageras i insatser både nationellt och internationellt. 

 

Inom de mer traditionella allvarligare förmögenhetsbrotten, exempelvis bedrä-

gerier, trolöshet mot huvudman och förskingring, blir brottsformer och brotts-

upplägg mer kvalificerade. Det handlar inte om ekobrott i vanlig bemärkelse 

(skattebrott resp. brott mot borgenär) utan mer om att dölja en omfattande och 

vinstgivande brottslig verksamhet. Brottsligheten kan också avse bedrägerier 

med komplicerade upplägg (bland annat så kallade investeringsbedrägerier). 

Genom koncentrationen till specialiserade åklagare möjliggörs att kvaliteten i 

utredningsverksamheten utvecklas så att lagföringen kan öka och handlägg-

ningstiderna minska. Brott i IT-miljö och ökande inslag av datorer vid brott 

ställer höga krav på åklagarna redan idag. Åklagarmyndigheten måste satsa 

särskilda resurser för att kunna hantera den fortsatta utvecklingen. Åklagarna 

måste i högre utsträckning ges möjlighet att öka kompetensen och det behöver 

även skapas förutsättningar för en stabil organisation för att hantera denna typ 

av brottslighet. Det sker bland annat genom en satsning på att inrätta IT-

specialiståklagare.  
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Sverige har konventionsåtaganden på vissa centrala område, bl.a. när det gäller 

korruptionsbrottslighet och brott mot immaterialrätten. Under de senaste åren 

har Åklagarmyndigheten inom givna ramar ökat resurserna för bekämpningen 

av dessa brott. Under 2012 sker också en förändring genom att åtalsprövning 

om immaterialrätt tagits bort, vilket kan förväntas medföra fler ärenden. Tren-

den pekar på båda områdena också mot en mer komplex brottslighet med ett 

ökande inslag av allvarligare brottslighet.  

 

Åklagarmyndigheten har samlat all bekämpning av miljö- och arbetsmiljöbrott 

till en nationell riksenhet. Enheten har utvecklat effektiva arbetsformer, balan-

serna har minskats påtagligt, praxis på området har stabiliserats och använd-

ningen av företagsbot har utvecklats. Utvecklingen går mot en ökande internat-

ionalisering av brottsligheten men också fler komplicerade brottsutredningar. 

För att kunna möta denna utveckling behövs tillskott till verksamheten.  

 

Återföra vinning av brott 

En modell har i begränsad omfattning prövats när det gäller att effektivisera 

handläggningen av brottsutbyte (återföra vinning av brott). Vid fyra åklagar-

kammare har en särskild resurs bestående av ekorevisorer (finansiella utredare) 

prövats, med mål att effektivisera arbetet med brottsutbytesfrågor. Den sats-

ning som skett har hittills betalat sig väl ur ett statsmaktsperspektiv genom 

ökad effektivitet och genom att avsevärda belopp avseende utbyte av brott åter-

förts till staten eller till brottskadelidande. För att den positiva utvecklingen ska 

kunna vidmakthållas behöver ytterligare medel tillföras. Lagstiftningen för 

verkställighet inom EU av beslut om s.k. utvidgat förverkande innebär en till-

kommande uppgift för Åklagarmyndigheten vilken också kräver ett utökat 

rättsligt samarbete inom EU. Tillkommande resurser avser både att ta hand om 

ett ökande inflöde av ärenden med yrkanden om att återföra vinning av brott 

men också att möta behoven av att spåra tillgångar i andra länder. 

 

3.2 Åtgärder för utveckling av tillsyn och organisation 

Regeringen och olika myndigheter ställer genom lagstiftning, föreskrifter och 

uppdrag ökade krav på utvecklingen av Åklagarmyndighetens organisation. 

Exempel på detta är tillämpningen på myndigheten av förordningen om intern 

styrning och kontroll och internrevisionsförordningen, olika föreskrifter ut-

givna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB samt IT-

utvecklingen inom ramen för rättsväsendets informationsförsörjning, RIF.  

 

Normalt ställs kraven på ökad ambitionsnivå utan att resurser tillförs för detta. 

I en verksamhet som är oförändrad över tiden kan kraven möjligen hanteras 

genom löpande rationaliseringar. Vid en myndighet som Åklagarmyndigheten 

där arbetsbördan hela tiden ökar genom ett ökat ärendeinflöde och kraven på en 

ökad kvalitet i kärnverksamheten är det viktigaste målet för verksamheten 

måste ökade krav på utveckling av organisationen mötas med resurstillskott. 

Som tidigare redovisats måste annars nerskärningar ske i den operativa verk-

samheten för att klara dessa ambitionsökningar.  
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Åklagarmyndighetens samlade bedömning är att den ekonomiska ramen för 

verksamheten behöver utökas med 10 miljoner kronor 2013 och ytterligare 10 

miljoner kronor 2014 för dessa syften, utöver vad som krävs för att hålla verk-

samheten på en oförändrad nivå. 

 

Förstärkt rättslig tillsyn 

Regeringen gav den 26 maj 2011 Åklagarmyndigheten i uppdrag att inrätta en 

mer sammanhållen och ändamålsenlig struktur för myndighetens rättsliga till-

syn. I uppdraget ingick att beakta hur riksåklagarens tillsyn över den operativa 

åklagarverksamheten vid Ekobrottsmyndigheten skulle utformas och bedrivas. 

Uppdraget redovisades i en rapport till regeringen i december 2011. 

 

I enlighet med regeringsuppdraget kommer insatser att göras för att förstärka 

den rättsliga tillsynen. Vid sidan av organisatoriska förändringar, bl.a. genom 

inrättandet av en central tillsynsfunktion, kommer tillsynsverksamheten att 

bedrivas i större omfattning och i delvis andra former än idag genom plane-

rade, systematiska tillsynsprojekt. Till tillsynen kommer att knytas en tydligare 

och mera styrande uppföljning. Förändringarna mot en förstärkt rättslig tillsyn, 

vilket i linje med regeringens uppdrag innefattar den operativa verksamheten 

även vid Ekobrottsmyndigheten, kommer med nödvändighet att kräva ökade 

personresurser.  

 

IT och informationssäkerhet 

Åklagarmyndigheten genomför under de närmaste åren ett genomgripande ar-

bete för att utveckla organisationen och styrningen av hela myndighetens IT-

verksamhet. Utvecklingsbehovet avser t.ex. strukturella förändringar av syste-

mintegrationer och dokumenthantering, utbildningsbehov samt förstärkt drift 

och support i takt med ökad mobil åtkomst.  

 

Åklagarmyndigheten kommer under 2012 att införa en begränsad mobil åt-

komst till de elektroniska post- och kalenderfunktionerna. En utökad mobil 

åtkomst till verksamhetssystemen kräver ytterligare analys och ställningsta-

ganden. Det övergripande syftet med ett brett införande är att bättre utnyttja 

arbetstiden när åklagare befinner sig utanför kammaren (förhandling, samord-

ning med polisen, restid m.m.). På sikt ska den mobila lösningen ge ett effekti-

vare användande av arbetstiden och bidra till att myndigheten förblir en mo-

dern och attraktiv arbetsgivare. Initialt kräver övergång till mobilt arbetssätt 

omfattande investeringar i infrastruktur och utrustning.  

 

Det har också påbörjats ett omfattande arbete inom Åklagarmyndigheten för att 

öka informationssäkerheten till en nivå som krävs enligt gällande författnings-

krav, bl.a. utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Informationssäkerhetsarbetet syftar till att utveckla myndighetens förmåga att 

upprätthålla önskad konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet i all 

informationshantering. Som ett led i informationssäkerhetsarbetet vidtas ett 

antal tekniska åtgärder för att säkerställa en kontinuerlig tillgänglighet till 

myndighetens IT-stöd. 
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Såväl utvecklingen som den kontinuerliga hanteringen av myndighetens IT och 

informationssäkerhet kräver väsentliga tillskott av resurser utöver det som in-

går i 2012 års verksamhetsnivå. Syftet är att kunna uppnå och upprätthålla en 

väl fungerande IT-verksamhet och klara MSB:s krav på en god informations-

säkerhet utan att minska kapaciteten för brottsbekämpningen. 

 

Utveckling av arbetsmetoder 

Den löpande effektivisering som kan skapas inom ramen för befintlig struktur 

och arbetssätt motsvarar inte det behov av resurser som krävs för att långsiktigt 

kunna klara en ökad arbetsmängd. Myndigheten har därför börjat utreda möj-

ligheterna till en mer omfattande översyn av arbetsflödena och arbetsorganisat-

ionen vid åklagarkamrarna med stöd av Lean-metoden. Metoden som har fokus 

på värdeskapande processer utifrån ett kundperspektiv, används framgångsrikt 

på flera olika myndigheter, bl.a. inom Migrationsverket och Polisen för att ef-

fektivisera verksamheten. Under 2011 har Åklagarmyndigheten genomfört 

diagnoser av arbetet vid två kammare utifrån ett Lean-synsätt för att kunna 

bedöma potentialen i ett utvecklingsprojekt. Diagnoserna pekar på möjligheten 

att uppnå väsentliga förbättringar.  

 

Frågan om en fortsatt utveckling av arbetsprocesserna bereds för närvarande 

inom myndigheten. Ett sådant projekt skulle innebära stora investeringar i 

kostnader för såväl externa konsulter som egna medarbetare för att uppnå lång-

siktiga effekter.  

 

4. Lokalförsörjning  

Under 2013 – 2015 kommer Åklagarmyndigheten att samlokaliseras med Poli-

sen på fyra orter. Lokalförändringarna förväntas inte innebära någon ökning av 

lokalytan. Myndigheten kommer även att arbeta med att effektivisera lokalut-

nyttjandet genom förtätning och/eller anpassningar av befintliga lokaler.  

 

De större lokalprojekt som planeras för perioden 2013 – 2015 är: 

 

 Planering pågår av ett nytt Rättscentrum i Örebro. Inflyttning beräknas 

ske under första kvartalet 2013.  

 Samlokalisering av Åklagarkamrarna och Utvecklingscentrum i Malmö 

med Polisen med flera myndigheter i det nya rättscentrum i Malmö. In-

flyttning beräknas ske under våren 2013. 

 Planering pågår för en samlokalisering av Åklagarkammaren i Halm-

stad med Polisen i polishuset i Halmstad. Inflyttning beräknas ske vid 

årsskiftet 2013-2014. 

 Planering pågår för en samlokalisering av Åklagarkammaren i Falun 

med Polisen i ett nytt polishus i Falun. Inflyttning beräknas ske under 

2015.  

 

Dessa lokalprojekt står i överensstämmelse med regeringens beslut 1996 

(Ju96/3067) att åklagarkammare ska samlokaliseras med polis. 
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5. Sammanfattning av resursbehovet 

De ökningar av ärendeinflödet som beräknats för de kommande åren kan han-

teras via effektiviseringar av verksamheten. Därutöver har Åklagarmyndighet-

en behov av resurser för att bibehålla verksamhet och personalstyrka på aktuell 

nivå samt för att möta ökade krav och förväntningar. 
 

Åklagarmyndighetens yrkanden, inklusive pris- och löneomräkning, ökat re-

sursbehov respektive år (tkr) 

Utgiftsområde 4, anslag 1:3  2013 2014 2015 

Bibehålla verksamhet och personalstyrka på 2012 års nivå 65 000 46 000 47 000 

Ökade krav och förväntningar, operativ verksamhet 20 000 20 000 20 000 

Ökade krav och förväntningar, tillsyn och organisation 10 000 10 000  

Summa yrkande  95 000 76 000 67 000 

 

6. Förslag till finansiering 

 

Översikt över verksamhetens finansiering (tkr) 

 

Utifrån tidigare avsnitt föreslår Åklagarmyndigheten följande finansiering för 

åren 2013–2015 i 2012 års prisnivå. 

 

Åklagarmyndighetens an-
slag 1:3 (tkr) 

2011  
Utfall 

2012 
Prognos 

2013 
Beräknat 

2014 
Beräknat 

2015 
Beräknat 

Anslag           

  Utgiftsområde 4, anslag 1:3 
Åklagarmyndigheten 

1 167 184 1 256 900 1 333 000 1 409 000 1 476 000 

Avgiftsinkomster som disponeras 9 633 10 000 10 000 10 000 10 000 

Övriga inkomster som disponeras 4 774 3 000 3 000 3 000 3 000 

Summa intäkter 1 181 591 1 269 900 1 346 000 1 422 000 1 489 000 

 

Investeringar i anläggningstillgångar  

För närvarande pågår ett omfattande utvecklingsarbete för genomförandet av 

etapp 1 av rättsväsendets gemensamma plan för IT-utvecklingen för brottmåls-

hanteringen. Inom ramen för detta skapas nya funktioner i Cåbra, Åklagarmyn-

dighetens ärendehanteringssystem för brottmål. Häri ingår bland annat elektro-

nisk stämningsansökan och utökad elektronisk kommunikation med domstolar. 

Tillsammans med andra utvecklingsinsatser beräknas detta till en investering 

på cirka 30 miljoner kronor, där en ekonomisk driftsstart beräknas till årsskiftet 

2012-2013. Under de kommande åren beräknas sedan ytterligare investeringar 

tillkomma till följd av det fortsatta utvecklingsarbetet inom ramen för samar-

betet inom rättskedjan.  

 

Under 2012 och under de kommande åren beräknas även investeringar i en 

förstärkt IT-infrastruktur samt för ökad mobilitet i IT-användandet. Vissa nyin-

vesteringar i möbler och utrustning kommer även att bli aktuella i samband 
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med flyttning till nya lokaler. Investeringsbeloppen i nedanstående tabell in-

kluderar förutom ovanstående också löpande återanskaffning av dator- och 

kontorsutrustning samt möbler. 

 

I tabellen nedan anges Åklagarmyndighetens totala investeringsbehov i an-

läggningstillgångar. 

   

Utgiftsområde 4, anslag 1:3 (tkr) 
2012 

Prognos 
2013 

Beräknat 
2014 

Beräknat 
2015 

Beräknat 

IB lån i Riksgäldskontoret 67 982 105 000 102 000 98 000 

Beräknad nyupplåning 65 018 30 000 30 000 35 000 

  varav för investering i immateriella tillgångar 33 000 5 000 5 000 5 000 

Beräknad amortering 28 000 33 000 34 000 34 000 

UB lån i Riksgäldskontoret 105 000 102 000 98 000 99 000 

          
Beslutad/Föreslagen låneram 110 000 110 000 110 000 110 000 

     
Beräknad ränteutgift 1 730 3 623 4 250 4 186 

Ränteantagande för nyupplåning 2,00 % 3,50 % 4,25 % 4,25 % 

     
Finansiering av räntor och amorteringar     

  Utgiftsområde 4, anslag 1:3 Åklagarmyndigheten 29 730 36 623 38 250 38 186 

 

7. Övriga villkor 

 

Räntekontokredit  

Räntekontokrediten föreslås för budgetåren 2013–2015 vara 10 procent av an-

slaget.  

 
Anslagskredit  

Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2013–2015 vara 3 procent av anslaget.  

 

Låneram  

Låneramen föreslås för budgetåren 2013–2015 uppgå till 110 000 tkr. 
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