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Riksåklagaren om tillväxten och utvecklingen  

Åklagarmyndighetens strategiska plan sträcker sig till 2025 och är en 
utgångspunkt för budgetunderlaget. Finansiella förutsättningar för fleråriga 
planeringstider är helt nödvändiga för att vi ska kunna växa och utvecklas på 
det som sätt som förväntas av oss.  

De senaste åren har det gjorts stora satsningar på Åklagarmyndigheten. 
Satsningarna har medfört att vi har kunnat rekrytera åklagare och andra 
medarbetare i hög takt. Vi har aldrig tidigare varit fler anställda.  

Dessa investeringar i verksamheten behöver följas av fortsatta förstärkningar 
av anslaget under 2023, 2024 och 2025. I år kommer vi också att se över 
planeringen av verksamheten för åren efter 2025 för att kunna bedöma vad 
som kommer att krävas av oss därefter. 

Den allvarliga brottsligheten som kräver stora resurser av rättsväsendet 
bedöms under de kommande tre åren att vara fortsatt omfattande och öka. 
Välkommen lagstiftning för förbättrad brottsbekämpning ställer samtidigt 
ökade krav på oss. 

Vi effektiviserar vår verksamhet. Vi attraherar och rekryterar åklagare och 
andra operativa medarbetare som breddar vår kompetens. Åtgärder görs för 
att behålla erfarna åklagare. 

Tillsammans med främst Polismyndigheten utvecklar vi brottsbekämpningen 
och återtagandet av brottsutbyten. Vid sidan av kraftsamling mot brottslighet 
som hanteras inom Operativa rådet och annan allvarlig brottslighet ägnar vi 
bland annat särskild uppmärksamhet åt brott mot barn och andra särskilt 
utsatta. 

Även om vi kan se förbättringar på vissa håll är arbetsbelastningen på många 
ställen fortfarande allt för hög. Den senaste medarbetarundersökningen visar 
att vi är på rätt väg och med fortsatta satsningar kan vi fortsätta på den 
vägen. 

 

Petra Lundh 
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Åklagarmyndighetens budgetunderlag 2023‒2025 

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
lämnar Åklagarmyndigheten budgetunderlag för räkenskapsåren 2023–2025. 

Budgetunderlaget omfattar anslag 1:3, Åklagarmyndigheten (ramanslag), 
inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet samt medel som Åklagarmyndigheten 
disponerar under anslag 1:1 Biståndsverksamhet, inom utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd. 

 

Åklagarmyndigheten föreslår att 

• anslaget höjs med 160 miljoner kronor 2023, 132 miljoner kronor 2024 
och 123 miljoner kronor 2025, för att fortsätta tillväxten och 
utvecklingen av myndigheten, samt att 

• låneramen ska uppgå till 190 miljoner kronor för 2023, 190 miljoner 
kronor för 2024 och 190 miljoner kronor för 2025, för nödvändiga 
investeringar. 

• Den föreslagna finansieringen är 2022 års prisnivå. 
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Sammanfattning 

Åklagarmyndigheten har bedömt myndighetens samlade resursbehov för 
2023–2025 utifrån förväntade förändringar i ärendeinflöde, ändrad 
lagstiftning, egna utvecklingsbehov och effektiviseringar i verksamheten.  

Åklagarmyndigheten bedömer att behovet av åklagarresurser går mot ca 
1300 åklagare vid slutet av 2025, samt ca 30 åklagarrevisorer, fler 
beredningsjurister, analytiker och annan operativ och stödjande personal. En 
sådan tillväxt medför även kostnadsökningar för personaladministration, 
utbildningar, lokaler, it-stöd, m.m. 

I huvudsak handlar det om följande. 

 Myndigheten behöver säkerställa en tillräcklig och långsiktig 
kompetensförsörjning fram till och även efter 2025. Risken för att i 
framtiden hamna i samma ohållbara situation som periodvis rått tidigare 
måste minimeras. 
 

 Det förväntade ökande inflödet av krävande ärenden måste omhändertas 
rättssäkert och effektivt, idag och i framtiden, av erfaren personal. 
 

 Myndigheterna i rättskedjan utgör delar av en större helhet. 
Åklagarmyndigheten behöver förutsättningar för att kunna gå hand i 
hand med den förväntat utökade verksamheten inom hela rättsväsendet. 
 

 Ny och förändrad lagstiftning måste kunna omsättas i praktiken på ett 
sätt som motsvarar kraven inom rättsväsendet, lagstiftarens intentioner 
och förväntningarna i samhället. Det behov av fler åklagare och andra 
medarbetare m.m. som uppstår på grund av regelförändringarna ingår 
som en del av det samlade resursbehovet. 
 

 Genom effektiviseringar i verksamheten kan både resultaten förbättras 
och kostnadsökningarna begränsas.  
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Utgångsläge 

Brottsligheten ska minska och tryggheten öka genom Åklagarmyndighetens 
verksamhet. 

Åklagarmyndigheten utreder och lagför brott och begränsar brottsvinster för 
att upprätthålla rättsstaten och göra Sverige tryggare. 

Riksdagens och regeringens tydliga inriktning på rättsväsendet omfattar en 
ambitionshöjning för Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten har kunnat 
växa betydligt under 2019–2021.  

Våren 2021 beslutades om att höja Åklagarmyndighetens anslag med 90 
miljoner kronor. Skälen till höjningen var att myndigheten fortsatt ska kunna 
vara en del av en effektiv rättskedja och att antalet åklagare därför behövde 
öka.  

Åklagarmyndigheten har under de senaste tre åren vuxit med över 300 
medarbetare från 1402 till 1713 medarbetare (1 januari 2019 till 31 
december 2021), en ökning med över en femtedel. Myndigheten har under 
den tiden gått från 948 till 1133 anställda åklagare och fler är på väg in under 
2022. Vi har aldrig tidigare varit så många. Förutom åklagare har de höjda 
anslagen även lagts på åklagarrevisorer, operativ administrativ personal och 
beredningsjurister.   

Investeringarna i form av fler medarbetare under 2021 och 2022 medför 
kostnadsökningar för de kommande tre år som budgetunderlaget behandlar. 
Resurstillskott behövs för att kunna bibehålla en verksamhet med de 
medarbetare som redan tillträtt och som är på väg att anställas. De 
tillkommande anslagsökningarna under 2021 är en viktig orsak till att 
kostnadsökningarna för 2022–2024 bedöms bli högre än vad som beräknats i 
tidigare budgetunderlag. En ytterligare orsak till skillnaden i 
budgetunderlagen är en förnyad bedömning av inflödet av ärenden och 
lagstiftningsförändringar. 

För 2022 bedöms att det finns förutsättningar för en fortsatt tillväxt, men i 
en betydligt mindre takt än 2021. Av budgetprognosen till regeringen den 7 
februari 2022 framgår att Åklagarmyndigheten redan under 2022 behöver 
ett tillskott om 50 miljoner kronor om satsningen på en fortsatt god tillväxt 
ska kunna säkerställas. I förslaget till finansiering ingår den satsningen 
eftersom den också ingår i bemanningsplaneringen för att myndigheten i 
relativt jämn takt ska kunna gå mot 1300 åklagare vid slutet av 2025. 
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Kompetensförsörjning 

Åklagarmyndigheten har framgångsrikt rekryterat ett rekordstort antal nya 
åklagare och andra medarbetare under 2021 och utnyttjade i princip hela det 
utökade anslag om 90 miljoner kronor som gavs i syfte att öka bemanningen. 

Den snabba tillväxten bedöms, så långt möjligt givet dagens förutsättningar, 
kunna plana ut vid slutet av 2025 för att då nå en nivå som kan möta de 
utmaningar och uppgifter som kan förväntas framöver. Med hänsyn till 
samhällsutvecklingen bör det vara en viss kontinuerlig ökning av 
bemanningen eftersom det tar flera år att utbilda de erfarna åklagare som är 
centrala för en väl fungerande åklagarverksamhet.  

Attrahera och rekrytera till de operativa delarna 

Under 2021 har ca 160 åklagaraspiranter anställts, vilka tillträder successivt. 
Det har sedan tidigare rekryterats ca 30 mer erfarna jurister såsom assessorer 
och advokater som s.k. extra åklagare. Det finns för närvarande omkring 50 
beredningsjurister för att renodla och effektivisera åklagarrollen. 
Myndigheten har idag 17 åklagarrevisorer som effektiviserar uppdraget att 
återta brottsutbyte.  

Fördelningen av den operativa respektive stödjande personalen beskrivs i 
diagrammet nedan. 

 

Den gula delen av diagrammet visar de som arbetar i den operativa 
verksamheten i landet. Här finns åklagare, åklagarrevisorer, analytiker, 
beredningsjurister och administratörer som arbetar direkt i den operativa 
verksamheten. Det administrativa stödet på åklagarkamrarna arbetar i den 
operativa verksamheten och är helt centralt för exempelvis hanteringen av 
hemliga tvångsmedel. 

Den blå delen visar på den i huvudsak stödjande verksamheten. På 
huvudkontoret finns stödfunktionerna samlade centralt och är förhållandevis 
begränsade och resurseffektiva i sin omfattning. Även på huvudkontoret 
arbetar ett antal åklagare operativt med de ärenden som riksåklagaren har att 
utföra som landets högsta åklagare; föra processerna i Högsta domstolen och 
bedriva den rättsliga tillsynen. 
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Utvecklingscentrum tar fram metodstöd och vägledningar som är till direkt 
stöd för den operativa verksamheten. De arbetar även med 
överprövningsverksamheten, dvs. då åklagares beslut i enskilda ärenden 
begärs bli prövade av överåklagare, vilket också får anses vara en del av den 
operativa verksamheten. 

Den största delen av stödverksamheten utgörs av drift och utveckling av det 
helt centrala it-stödet. En annan central stödverksamhet är 
kompetensförsörjningen som drivs av personalavdelningen. Rättsavdelningen, 
ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen och verksledningen är 
relativt små. 

Behålla de erfarna 

En hög personalrörlighet bland erfarna åklagare är särskilt allvarlig eftersom 
ersättningsrekryteringen av åklagare i allt väsentligt sker genom nyanställning 
av åklagaraspiranter. Det tar nästan tre år innan de är färdigutbildade 
kammaråklagare. För de mer komplicerade ärendena krävs längre erfarenhet 
än så och för de mest komplicerade ärendena krävs en mångårig erfarenhet 
och stor skicklighet i yrket. För att öka attraktiviteten och minska 
personalrörligheten vidtas olika åtgärder, bland annat;  

• utökade karriärmöjligheter 

• införande av olika former av uppdrag 

• breddad kompetens och stöd inom myndigheten i form av 
beredningsjurister, revisorer och analytiker 

• förbättrade anställningsvillkor, inklusive lön och andra ersättningar 

• förbättrad arbetsmiljö genom minskad arbetsbelastning när tillväxten av 
nya åklagare och andra medarbetare får effekt. 

Den operativa verksamheten är beroende av och kan utvecklas genom väl 
fungerande administrativt och annat handläggarstöd. Åklagarmyndigheten 
utvecklar därför karriärmöjligheterna för de medarbetare som arbetar i den 
delen av verksamheten.  

Två faktorer som enligt medarbetarundersökningarna har stor betydelse för 
personalrörligheten bland åklagare är arbetsbelastningen och, i kombination 
med belastningen och ansvaret, ersättningsnivåerna. Åtgärder riktas mot 
dessa områden. Vi kan se tendenser till en minskande personalrörlighet.  

Medarbetarundersökningen under 2021 gav överlag mycket positiva siffror 
över hur medarbetarna upplever sin arbetsplats och ger stöd för att vi är på 
rätt väg, men visar också att arbetsbelastningen för åklagare fortfarande är 
alltför hög på många ställen. I årsredovisningen utvecklas resultaten från 
medarbetarundersökningen.  
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Personalrörlighet m.m. 

Diagrammet nedan åskådliggör rekryteringsbehovet av åklagare vid olika 
grader av personalrörlighet, för att kunna upprätthålla samma antal åklagare 
som fanns vid ingången av året. För att växa krävs ytterligare rekryteringar. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en personalomsättning på 5–8 procent behöver ca 60–90 åklagare 
rekryteras för att bibehålla nivån för 2022. Med en tillväxt om ca 40–45 
åklagare per år ger det ett samlat rekryteringsbehov om ca 100–135 
åklagaraspiranter och extra åklagare. Vid slutet av 2025 bedöms krävas en 
rekrytering av upp mot 90 åklagare för att behålla den planerade nivån och 
ytterligare för en mindre ökning. Med den beskrivna tillväxten kan antalet 
åklagare gå mot 1300 till slutet av 2025. 

Det behöver finnas utbildningsplatser som motsvarar rekryteringsbehovet. 
En reformerad grundutbildning förväntas kunna omhänderta det växande 
behovet av utbildningsplatser. 

Att antal årsarbetskrafter är lägre än antal anställda har stor betydelse för 
verksamheten och behovet av rekrytering. Tjänstlediga (föräldralediga, 
studielediga respektive tjänstlediga för att pröva annat arbete) är ca 8–10 
procent på årsbasis. Antal beräknade årsarbetskrafter i genomsnitt 2021 i 
kategorin åklagare var 946. Antal anställda åklagare i genomsnitt 2021 var 
1090.  Antal anställda åklagare vid utgången av januari 2022 var 1134, varav 
årsarbetskrafter var 953. 

Åklagarmyndigheten utbildar åklagare för hela åklagarväsendet, dvs. även för 
Ekobrottsmyndighetens behov. En förstärkning av åklagare vid 
Ekobrottsmyndigheten har därför påverkan på Åklagarmyndighetens 
kompetensförsörjning. 

Det konstateras att det finns förslag till förändringar i arbetsrättsliga 
författningar om bl.a. tidsperioder för när en person ska erbjudas en 
tillsvidareanställning. De föreslagna förändringarna riskerar medföra negativa 
konsekvenser för kompetensförsörjningen. Konsekvenserna går inte att 
överblicka i dagsläget och ingår inte i nuvarande finansieringsförslag.  

Behov av ersättningsrekrytering med anledning av pensionsavgångar framgår 
av diagrammet nedan som visar åldersstrukturen för åklagare i januari 2022.  

2022 2023 2024 2025

Oms i %
 Antal ÅKL 1 150 1 200 1 250 1 300

5% 58 60 63 65
6% 69 72 75 78
7% 81 84 88 91
8% 92 96 100 104
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Förväntat ärendeinflöde 

En bedömning av resursbehovet måste göras utifrån vilken typ av ärenden 
som inkommit respektive förväntas komma in till Åklagarmyndigheten. 
Vilken brottskategori som förväntas öka eller minska har avgörande betydelse 
för resursbehovet. 

En förändring i antal s.k. initialt volymstarka brott (enklare utredningar) har i 
princip endast marginell betydelse. Förändringar i inflödet av s.k. särskilt 
resurskrävande brott och många av brotten inom kategorin övriga brott får 
betydligt större konsekvenser. 

De särskilt resurskrävande ärendena och andra ärenden av liknande karaktär 
har ökat och bedöms fortsatt öka i antal. Dessa ärenden bedöms även i sig ha 
ökat i graden av komplexitet och de kräver därmed såväl uthålliga som högt 
kvalificerade resurser. 

Det har exempelvis redovisats dubbelt så många resurstimmar av åklagare i 
Operativa rådets insatser under 2021 (26 400 timmar) jämfört med 2020 
(13 600 timmar). Polismyndighetens nya strategi från våren 2021 för att 
stärka utredningsverksamheten påverkar också behovet av åklagare. 

Det är otvetydigt att den utveckling som varit på området och som förväntas 
framöver har en stor påverkan på Åklagarmyndighetens resursbehov. 

Historisk och framtida utveckling  

I februari 2022 presenterades den myndighetsgemensamma rapporten 
Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan – bedömning avseende perioden 
2022 – 2025. Prognoserna görs med tillämpning av statistiska metoder och 
bygger på historiska data och antaganden om påverkan framåt i tiden. De ger 
en viktig vägledning för arbetet framöver. Uppgifterna nedan bygger på den 
rapporten. 
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Fler brottsmisstankar om allvarliga brott 

De senaste fem åren har de särskilt resurskrävande brotten ökat med 28 
procent, sett till antal inkomna brottsmisstankar i den kategorin. Detta trots 
en minskning med 6 procent från den ovanligt höga nivån 2020 till 2021.  

Våldtäkterna har ökat särskilt kraftigt under samma femårsperiod, med 70 
procent. Antalet brottsmisstankar i brottsgruppen vapenbrott har ökat med 
drygt 41 procent. För brottsgruppen mord, dråp m.m. steg antalet till en ny 
nivå för 2017 och 2018 för att sedan hamna på ytterligare högre nivåer 
under de senaste tre åren. Även om antalet inkomna brottsmisstankar om 
mord, dråp m.m. under 2021 var något lägre än året innan har de ökat med 
nästan 40 procent jämfört med 2016. För brottsgrupperna rån och allvarliga 
narkotikabrott har det i stort sett skett stadiga ökningar fram till 2020 för att 
sedan minska igen under 2021. Rån har ökat med 15 procent och allvarliga 
narkotikabrott med 9 procent 2021 jämfört med 2016. Inflödet för grov 
misshandel har varierat under perioden. 

Ökningen av antalet har också gjort att de särskilt resurskrävande ärendenas 
andel av totalinflödet har ökat. 

Åklagarmyndighetens prognos indikerar att antalet inkomna brottsmisstankar 
kommer att öka med 9 procent för kategorin särskilt resurskrävande brott. 
Sett till de olika brottsgrupperna inom kategorin förväntas kraftiga ökningar 
jämfört med 2021 för mord och dråp m.m., våldtäkt, vapenbrott och 
allvarliga narkotikabrott. Dessa brottsgrupper har ökat varje år sedan flera år 
tillbaka.  

Åklagarmyndigheten för även en egen tidsredovisning som, även om den inte 
går att direkt jämföra med den myndighetsgemensamma kategoriseringen, 
sammanfattningsvis ger stöd för slutsatsen att kategorien särskilt 
resurskrävande brott är sådana som tar mycket tid för åklagare att hantera. 

Varierat inflöde av övriga brottsmisstankar 

För brottskategorin övriga brott är det gruppen övriga sexualbrott som står 
för den procentuellt största ökningen med ett inflöde som är 46 procent 
högre 2021 jämfört med 2016. För övriga brottsgrupper har inflödet varierat 
under perioden, men har överlag legat på en högre nivå de senaste åren 
jämfört med 2016. 

För brottskategorin övriga brott indikerar prognosen en ökning med 2 
procent. I denna kategori finns brott som är av enkel beskaffenhet som 
påverkar arbetsbelastningen i mindre omfattning. Det finns dock även många 
brott som kräver relativt stor arbetsinsats såsom människohandel, 
människoexploatering, barnfridsbrott, grov kvinnofridskränkning och grovt 
sexuellt utnyttjande av barn, etc. 
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Färre brottsmisstankar för enkla ärenden vid Åklagarmyndigheten 

Vad avser de initialt volymstarka brotten är det endast för brottsgruppen 
bedrägerier och bidragsbrott som det har skett en ökning av inflödet, med 
knappt 53 procent. För brottsgruppen tillgreppsbrott har det skett en stadig 
minskning de senaste fem åren med över 30 procent. Inflödet för trafikbrott 
har minskat 2021 jämfört med tidigare år. 

För brottskategorin initialt volymstarka brott indikerar prognosen en 
minskning med 12 procent.  Utredningar av den här typen av brott leds 
normalt av Polismyndigheten och medför endast en relativt sett liten 
arbetsinsats av åklagaren i varje enskilt ärende. Åklagarmyndigheten arbetar 
också för att kunna koncentrera åklagarresurserna där de bäst behövs. Det 
innebär till exempel att Polismyndigheten numera är förundersökningsledare 
i betydligt fler fall än tidigare. 

Om domstolsförhandlingar, häktade och försvararkostnader 

Åklagarens arbete avslutas inte vid beslut om åtal utan fortsätter med 
förhandlingar i domstol. Det är också åklagaren som begär och lägger fram 
utredning till stöd för häktning. 

Antal häktade personer och häktade med restriktioner är en indikation på 
dels resursåtgången vid Åklagarmyndigheten, dels ärendeutvecklingen, dvs. 
att de mer krävande ärendena ökar. Fler stora mål med långa 
huvudförhandlingar bedöms indikera fler resurskrävande ärenden.  

Antalet häktade personer har minskat med 6 procent det senaste året, men 
på fyra år (sedan 2017) har antalet totalt sett ökat med 4 procent. Antalet 
häktade med restriktioner har ökat med 20 procent på dessa fyra år. Därmed 
har också andelen av de häktade som haft restriktioner ökat från 64 till 74 
procent. 

Det finns en strävan att använda restriktioner i så liten omfattning som 
möjligt. Samtidigt ska restriktioner användas om det krävs för att kunna 
utreda och lagföra brott. Att andelen häktade med restriktioner ökat bedöms 
därför visa på en ökad svårhetsgrad i brotten och ökade utmaningar i 
utredningsarbetet. 

Antalet mål med huvudförhandling i brottmål om mer än 18 timmar låg 
under flera år stabilt kring ca 375 mål per år men passerade 2019 för första 
gången fler än 400 mål och har de två senaste åren legat kring 450 mål per 
år. Huvudförhandlingstiden för dessa mål har 2020–2021 också varit högre 
än åren dessförinnan. 

Både inkomna brottmål och avgjorda brott genom dom förväntas öka 
kraftigt. De största ökningarna sker i kategorin övriga brott och initialt 
volymstarka brott samt relativt sett mindre men ändå tydliga uppgångar för 
de särskilt resurskrävande brotten.  Inom Kriminalvården prognostiseras bl.a. 
att volymerna för medelantal häktade kommer att öka med 13 procent fram 
till 2025.  
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Det kan i sammanhanget noteras att kostnaderna för offentliga försvarare 
fortsatt att öka och var 2021 drygt 200 miljoner kronor högre än 
Åklagarmyndighetens anslag samma år. 

En åklagares arbetsdag 

Utöver statistiskt framtagna prognoser bör verksamheten beskrivas utifrån 
exempel av enskilda ärenden.   

De senaste årens genombrott när det gäller tillgång till krypterad information 
från bl.a. Encrochat har lett till många stora utredningar. Genomgående för 
dessa utredningar är att det trots omfattande bevisning från 
kommunikationstjänsterna även krävts betydande utredningsåtgärder 
därutöver för att skapa robusta förundersökningar. 

Utredningar om t.ex. narkotikahärvor där bevisningen till stor del bestått av 
krypterad kommunikation har ofta krävt över 400 arbetade åklagartimmar. 
Utredningar av mord med skjutningar i gängmiljö kräver ofta minst 1 000 
arbetade åklagartimmar i de fall ärendena leder till åtal. 

 

Förundersökningar som p.g.a. bristande bevisning inte lett åtal kan inte visa 
på samma resultat men är ändå resurskrävande. Det är inte ovanligt att 
sådana utredningar kräver omkring 500 åklagartimmar. Dessa ärenden kan 
även återupptas om nya omständigheter kommer fram. 

  

I december 2020 skedde ett tillslag där 173 kg amfetamin och 6 
kg kokain togs i beslag. Fem personer häktades och lagfördes 
senare. Bland de lagförda fanns både kurirer och organisatörer. 

Utredningen leddes av en åklagare som arbetade tillsammans 
med en åklagarrevisor. Totalt utdömdes drygt 36 års fängelse 
och ett värde om ca 1 miljon kronor förverkades. 

För Åklagarmyndighetens del krävde ärendet ca 600 
arbetstimmar. Ca 70 procent av arbetstiden lades på 
utredningen och ca 30 procent på den efterföljande 
domstolsprocessen. 

Under hösten 2020 sköts en ung man med koppling till 
gängbrottslighet till döds av flera skott på öppen gata i en 
mellanstor stad. Skottlossningen innebar stor fara även för 
allmänheten. 

Utredningen bedrevs den första tiden med stor intensitet. Ca tio 
personer var i olika omgångar frihetsberövade såsom misstänkta för 
mordet. I utredningen hanterades ca 100 händelser avseende 
hemliga tvångsmedel och internationell rättslig hjälp begärdes. 
Utredningen omfattade ca 500 förhör.  

Trots att utredningen inte lett till åtal har ca 440 åklagartimmar 
lagts ned på ärendet. 
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Varje år bedrivs flera mycket stora och omfattande utredningar vid 
Åklagarmyndigheten. I dessa ärenden är vanligtvis flera åklagare engagerade 
under långa tider vilket ofta innebär flera tusen åklagartimmar och även 
omfattande arbete av annan personal. 

 

En av de brottskategorier som ökat kraftigt på senare tid är våldtäkter. Det är 
vanligt att misstänkta i dessa utredningar är frihetsberövade, dvs. häktade 
eller anhållna. Utredningarna varierar kraftigt i omfattning och karaktär. 
Tydligt när det gäller dessa brott är att även mindre omfattande 
våldtäktsutredningar kräver en gedigen åklagarinsats. Ofta kräver även de 
kortare utredningarna omkring 50–100 åklagartimmar.  

En stor andel av de ärenden Åklagarmyndigheten hanterar både dag och 
nattetid är brott i nära relation. Det krävs uthållighet från åklagarsidan för att 
nå framgång eftersom bevisläget ofta är utmanande med en målsägande i en 
utsatt position. En framgångsfaktor i dessa ärenden är snabba beslut om 
frihetsberövande. En åklagare handlägger vanligtvis flera utredningar av dessa 
slag parallellt och även de enklare utredningarna kräver en hel del arbete från 
åklagarsidan, ofta omkring 50 timmar.  

Utredningen i det s.k. Vårbymålet pågick under juli 2020 – mars 2021. 
Därefter åtalades 30 personer varav 28 var häktade. 
Förundersökningsprotokollet bestod av ca 30 000 sidor. 

Åtalet omfattande 16 åtalspunkter om bl.a. misstanke om försök till 
mord, stämpling till mord, synnerligen grovt vapenbrott, allmänfarlig 
ödeläggelse, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
människorov, försök till grov utpressning, synnerligen grovt 
narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott.  

Förhandlingen i tingsrätten och hovrätten pågick i totalt ca 60 dagar 
och resulterade i ca 140 utdömda fängelseår. 

Tre åklagare var aktiva i ärendet och totalt krävdes ca 5 000 
åklagartimmar.  
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Den avgörande betydelsen av hemliga tvångsmedel 

Hemliga tvångsmedel är ofta en nyckel till framgång vid grövre brottslighet. 
Med fler sådana utredningar ökar möjligheterna till upptäckt och 
uppklarning av grov brottslighet. Vi har också exempel på att mord kunnat 
förhindras på grund av tillgång till information som hämtats in med stöd av 
reglerna om hemliga tvångsmedel. 

Utvecklingen i samhället har lett till att hemliga tvångsmedel, främst hemlig 
övervakning av kommunikation, har blivit naturliga utredningsåtgärder i 
många ärenden, även i relativt sett enklare ärenden som tillgreppsbrott. 
Hemliga tvångsmedel är – inte minst mot bakgrund av antalet grova brott 
och utbredningen av tystnadskulturen – oumbärliga verktyg i den 
brottsutredande verksamheten. 

Användningen av hemliga tvångsmedel har ökat årligen och bedöms fortsätta 
öka. Samtidigt kan vi notera att antalet avslagsbeslut från domstol är få, och 
få interimistiska beslut av åklagare har ändrats. Det talar för att hemliga 
tvångsmedel används med urskiljning och omsorg. Varje år rapporterar 
Åklagarmyndigheten till regeringen om dess användning och de senast 
framtagna uppgifterna avser 2020.  

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation har ökat för varje år sedan 
2015. Under 2015–2020 ökade antalet misstänkta personer som varit 
föremål för hemlig avlyssning med 47 procent. Under 2019–2020 var 
ökningen fem procent. 

Antalet misstänkta personer som varit föremål för hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation ökade under 2019–2020 med 27 procent.  

I en mindre stad i Sverige greps en man under februari 2021 
misstänkt för våldtäkt. Den misstänkta mannen hade chattat med 
en kvinna på en dejtingapp och de bestämde sig för att träffas. De 
hade frivilligt sexuellt umgänge med varandra under kvällen, tills 
kvinnan uttryckte att hon inte ville mer. De kom överens om att 
kvinnan skulle sova över hos mannen. Under natten vaknade 
kvinnan av att mannen lagt sig bakom henne och fört in sina fingrar 
i hennes underliv. 

Utredningen var förhållandevis kort och bedrevs under ca fyra 
veckor och bevisningen omfattade utöver förhör med den 
misstänkta mannen och målsägaren bland annat polisens 
händelserapport, journalanteckningar, fotografier från brottsplatsen 
och DNA-undersökningar samt förhör med ett fåtal vittnen. 

Utredningen med efterföljande rättegång i tingsrätt och hovrätt 
krävde drygt 60 åklagartimmar. 
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Tillstånden till hemlig kameraövervakning har ökat i antal under 2020. 
Därmed har den sedan 2017 minskande trenden brutits. Antalet övervakade 
misstänkta personer ökade med 66 procent. 

Hemlig dataavläsning har visat på stor nytta för brottsbekämpningen. Hemlig 
dataavläsning har under 2020 förekommit i 60 ärenden och omfattat 170 
personer. Eftersom lagstiftningen trädde i kraft den 1 april 2020 finns ingen 
tidigare statistik att jämföra med.  

Åklagare fattar beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk 
kommunikation i underrättelseverksamhet på ansökan av Polismyndigheten 
och Tullverket. 2020 fattades 551 beslut, varav 15 avslagsbeslut. 2019 
fattades 694 sådana beslut. 

Hanteringen av hemliga tvångsmedel är mycket krävande. Hemlig 
övervakning och avlyssning av kommunikation, kameraövervakning och 
dataavläsning kräver uthållighet och tillgänglighet över tid i ett långsiktigt 
arbete, ofta i projektform tillsammans med Polismyndigheten. 

Av rättssäkerhets- och integritetsskäl krävs också noggrann efterlevnad av 
nödvändiga men omfattande särskilda regelverk om hanteringen av hemliga 
tvångsmedel, vilket ofrånkomligen medför tidskrävande arbetsinsatser av 
såväl åklagare som kvalificerat administrativt stöd. 

Behovet av åklagarresurs och administrativ resurs ökar ju fler ärenden med 
hemliga tvångsmedel som det finns tekniska förutsättningar för att 
genomföra. 

Tillkommande uppgifter och ansvar 

Åklagarna har löpande fått tillkommande uppgifter och ansvar genom ny 
lagstiftning som utökar det straffbara området, ger nya straffprocessuella 
möjligheter m.m. Dessa förändringar tar av naturliga skäl åklagarresurser i 
anspråk samt kräver också ett utökat administrativt stöd.  

Många gånger medför ny lagstiftning även krav på utbildningsinsatser och it-
utveckling. En majoritet av dessa författningsändringar har under dess 
beredning bedömts endast medföra marginella kostnadsökningar för 
myndigheten och har därför inte motiverat en höjning av anslaget. 
Sammantaget medför dock mängden författningsändringar en betydande 
påverkan på verksamheten.  

Exempel på sådana genomförda författningsändringar är: 

• skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relation 
• slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 
• aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt 
• en ökad användning av tidiga förhör 
• barnfridsbrott med många fler barnförhör då åklagare närvarar. 
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Exempel på sådana förväntade författningsändringar är: 

• moderna regler för användning av tvångsmedel  
• tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek 
• ett särskilt brott för hedersförtryck 
• en samlad terroristbrottslagstiftning 
• ersättning till brottsoffer 
• en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring 
• skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella övergrepp. 

Regeringen har även framöver aviserat eller tagit fram förslag till ytterligare 
lagstiftningsprodukter som i hög grad berör åklagare, t.ex.: 

• skärpta straff för brott i kriminella nätverk 
• ekonomiska sanktioner mot terrorism 
• regleringen om preskription 
• ny förverkandelagstiftning 
• utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel och preventiva 

tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet. 

Åklagarmyndigheten välkomnar dessa författningsändringar, utredningar och 
förslag. Samtidigt förväntas de medföra ökade insatser vid 
Åklagarmyndigheten för att kunna användas som avsett och därmed få ett 
effektivt genomslag.  

Den europeiska åklagarmyndigheten m.m. 

Åklagarmyndigheten har i sitt remissvar instämt i utredningens bedömning 
att Sveriges anslutning till det fördjupade samarbetet om den europeiska 
åklagarmyndigheten, Eppo, kan förväntas medföra kostnadsökningar för 
Åklagarmyndigheten och att kostnadsökningarna inte ryms inom befintliga 
anslag. Den kostnadsökningen är inte del av nu föreslagna anslagsökningar. 

Sveriges ordförandeskap i EU förväntas medföra en utökad arbetsbörda för 
Åklagarmyndigheten i samband med underlag till regeringen, deltagande vid 
möten och arrangerande av konferenser m.m., vilket får hanteras inom 
nuvarande medel. 

Totalförsvaret 

I utredningen Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) föreslås att 
Åklagarmyndigheten ska bli en s.k. beredskapsmyndighet. Den 
resursförstärkning som föreslås i betänkandet är enligt Åklagarmyndighetens 
bedömning inte tillräcklig för att tillgodose det ökade ansvaret och 
kostnaderna. Ett genomförande av utredningsförslaget bedöms även medföra 
bortfall i produktionen genom att åklagare och andra tas i anspråk för 
nödvändig utbildning och övning. Vidare bedöms att det antal personer som 
direkt behöver arbeta med totalförsvarsfrågor kommer att överstiga 
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utredningens förslag. Ytterligare kostnader kommer att uppstå i form av 
investeringar och fördyringar när krav ställs på att vissa tjänster ska kunna 
levereras även om det råder exempelvis höjd beredskap. 

Dessa framtida möjliga ökade kostnader ingår inte i detta budgetunderlags 
finansieringsförslag. 

It och säkerhet 

It-förmåga och cybersäkerhet 

Genom en förstärkning av Åklagarmyndighetens it-förmåga kan 
åklagarverksamheten utvecklas och effektiviseras. Åklagarmyndigheten har 
kommit långt i arbetet med att digitalisera handläggningsprocesser vilket har 
effektiviserat det operativa arbetet i stor omfattning och har möjliggjort 
flexibla arbetssätt. Åklagarmyndigheten behöver förstärka it-verksamheten i 
syfte att fleråriga satsningar, som är viktiga för den operativa 
åklagarverksamheten, ska kunna realiseras. Satsningarna omfattar: 

• Möjliggörande av nya funktioner m.m. i den operativa 
åklagarverksamhetens primära verksamhetssystem Cåbra genom ett 
mångårigt förändringsarbete kring systemets teknik. 

• Realiserande av hanteringen av beslag digitalt som kräver särskilda 
lösningar och satsningar. Det är ett angeläget utvecklingsbehov inom 
digitaliseringen av rättsväsendet och en förstudie har genomförts. 

• I samband med dagens brottsutredningar behöver stora mängder 
information i form av bild, ljud och video hanteras. För att möjliggöra en 
digital hantering av detta krävs särskilda investeringar och 
utvecklingsarbeten under flera år framåt. 

• Åklagarrevisorer och analytiker är relativt nya yrkeskategorier inom 
myndigheten. Dessa behöver framöver en säkerhetsmässigt separerad it-
miljö med särskilda verktyg för att effektivt hantera och kartlägga 
mönster i utredningar. Denna särskilda it-miljö kräver investeringar och 
utvecklingsarbete de kommande åren. 

• För att vidmakthålla och stärka vår förmåga kring cybersäkerhetsområdet 
krävs ytterligare investeringar och bemanning. 

• Åtgärder för att minska sårbarheten – tekniska och personella. 

Säkerhet 

Åklagare är utsatta för risker i form av hot och våld. Fler ärenden med stort 
inslag av hänsynslöst våld medför en ökad risk. Det är viktigt att ha resurser 
för att kunna upprätthålla ett gediget förebyggande säkerhetsarbete.  
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Ett exempel på förebyggande arbete är att sprida riskerna och därmed 
minska exponeringen för hot och våld mot enskilda åklagare är att ha flera 
åklagare inkopplade i samma ärende. Det gäller särskilt i de s.k. 
resurskrävande ärendena. 

De ökade kraven i säkerhetsskyddslagstiftningen medför behov av att se över 
säkerhetsarbetet generellt och specifikt för vissa verksamheter.  

Effektivisering och uppföljning 

Myndigheten arbetar kontinuerligt med att effektivisera de interna proces-
serna och de ärenden som hanteras tillsammans med andra myndigheter. 
Några centrala åtgärder är: 

• En reformering av grundutbildningen för åklagare. 
• Modernisering av jourverksamheten som bedrivs dygnet runt i hela 

landet. 
• Utökade möjligheter till arbete på distans och till mer flexibla 

lokallösningar. 
• Resurssamling i särskilda områdesteam för att hantera allvarlig 

brottslighet som kräver uthållighet. 
• Förbättrat resursutnyttjande genom chefsutveckling och stöd i 

ledarskapet. 
• Ökad effektivitet med rätt kompetens på rätt ställe genom en renodlad 

åklagarroll och utnyttjande av åklagarrevisorer, beredningsjurister och 
analytiker samt kvalificerat administrativt stöd. 

• Snabb förstärkning över hela landet där det behövs. 
• Utvecklat stöd i form av rättslig vägledning och metodstöd m.m. 
• Fortsatt utbyggnad av snabbförfarandet i brottmål.   
• Nära samverkan med särskilt Polismyndigheten för bl.a. metodutveckling 

och med Sveriges domstolar för bl.a. förhandlingar på distans. 
• Ökad samverkan för att effektivare bekämpa bl.a. den s.k. 

välfärdsbrottsligheten och arbetslivskriminaliteten. 

Uppföljning 

Åklagarmyndigheten arbetar ständigt med att utveckla uppföljningen av 
verksamheten.  Myndigheten ska så tydligt som möjligt kunna beskriva 
resultaten av kärnuppgifterna och dess utveckling. Uppföljningsarbetet 
omfattar särskilt: 

• den interna ekonomiska styrningen och prognoserna 
• kompetensförsörjningen 
• verksamhetsresultaten på områdesnivå. 

Arbete pågår även med den övergripande ledningen och styrningen för att 
öka genomslaget av myndighetens strategiska mål. 
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Fullt genomslag av tillväxtens effekter och andra långsiktiga åtgärder 
förväntas kunna beskrivas i uppföljningar först på något längre sikt. 

Konsekvenser vid annan finansiering 

Lägre anslag än vad som föreslås 

Med lägre anslagsnivåer än vad som föreslås kommer myndigheten inte ha 
möjlighet att fortsätta satsningen på fler åklagare och andra medarbetare. 
Därmed riskeras den långsiktiga satsning som hittills gjorts på 
Åklagarmyndigheten. Som beskrivits i flera sammanhang kräver 
kompetensförsörjningen satsningar över flera år. 

Tidigare år har kompetensförsörjningen varit otillräcklig sett till 
verksamhetens behov. Upphämtningen av det ackumulerade behovet pågår 
alltjämt. 

Med lägre nivåer behöver verksamheten krympas och personalkostnaden 
minskas för att över tid kunna rymma kostnaderna inom föreslagna ramar. 

På några års sikt riskerar en neddragning av eller ett i förhållande till 
uppgifterna otillräckligt antal åklagare och andra medarbetare inom 
myndigheten att få konsekvenser för brottsbekämpningen. En brist på 
erfarna åklagare får negativa konsekvenser för förmågan att utreda och 
lagföra de särskilt resurskrävande och komplicerade ärendena. En generell 
brist på åklagarresurser bedöms också leda till att prioritet behöver läggas på 
de ärenden som har lagstadgade frister, exempelvis ärenden med häktade 
personer eller ungdomsärenden, vilket bland annat medför att ärenden om 
s.k. vardagsbrottslighet blir nedprioriterade. 

Utrymmet för att genom omprioriteringar kunna upprätthålla en tillräcklig 
förmåga är starkt begränsad. En hög kvalitet i åklagares beslut är avgörande 
för rättssäkerheten och effektiviseringen får inte gå så långt att 
rättssäkerheten riskerar att åsidosättas. 

Utan möjlighet att långsiktigt bygga upp kompetensen och utöka antalet 
åklagare och andra medarbetare finns stora risker för en försämrad 
arbetsmiljö. Det kan leda till att fler åklagare lämnar myndigheten och 
försvåra för framtida rekryteringar. Hög personalomsättning påverkar i sig 
arbetsbördan för medarbetarna och minskar effektiviteten. Personalom-
sättningen och arbetsbelastningen riskerar även att leda till sämre kvalitet. En 
åklagare som slutar ersätts oftast med en aspirant som under flera år behöver 
erfarna medarbetare för stöd och utbildning.  

Även säkerhetsarbetet påverkas negativt med minskade möjligheter till 
dubblering av åklagare där så behövs. 

Arbetet med att återföra brottsvinster påverkas också negativt om satsningen 
på det området behöver avbrytas.  

Otillräckliga anslag medför att it-verksamheten behöver anpassas därefter 
vilket har negativ påverkan på verksamheten i sin helhet. Det kan i sin tur 
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leda till resurskrävande behov av en senare återuppbyggnad under flera år 
samt negativa effekter hos andra myndigheter som ingår i rådet för 
digitalisering av rättsväsendet. 

Sammantaget finns en tydlig risk för att otillräckliga anslag leder till en 
negativ spiral som kräver stora resurser och lång tid att återhämta sig från. 
Även tillfälliga neddragningar av verksamheten får kännbara negativa effekter 
i personalstrukturen efter några år, särskilt i form av ett bristande antal 
erfarna åklagare. Denna utveckling riskerar minska samhällets samlade 
förmåga att bekämpa brott.  

Särskilt om 2022  

För att kunna gå mot 1300 åklagare i slutet av 2025 i en jämn takt behöver 
satsningarna kunna fortsätta under 2022 och för det krävs, i enlighet med 
prognosen i februari 2022, ytterligare 50 miljoner kronor. Med nuvarande 
tilldelade medel kommer tillväxten att avstanna vid halvårsskiftet 2022. 
Därmed riskerar den planerade tillväxten att skjutas på framtiden, förbi 
2025. Mot den bakgrunden ingår 50 miljoner kronor i finansieringsförslaget. 

Högre anslag än föreslaget 

Under 2021 tilldelades mer medel än vad som då föreslogs av myndigheten. 
Åklagarmyndigheten bedömer att det finns kapacitet att effektivt omsätta 
ytterligare höjda anslag utöver vad som föreslås i detta budgetunderlag, om 
det bedöms lämpligt att gå fram med än mer offensiva satsningar. Det är 
viktigt att ytterligare satsningar är långsiktiga och sker med jämn kontinuitet. 
Tillfälliga medel medger inte samma effekt för kärnverksamheten.  

Ytterligare satsningar omsätts i en fortsatt tillväxt och utveckling av 
verksamheten. Det bedöms få till effekt att tiderna för hantering av ärendena 
kan kortas ned och att fler brott kan utredas och lagföras. Exempelvis kan 
snabbare framtagande av nya it-stöd tillsammans med ökade kvalificerade 
personalresurser tydligt förbättra förmågan att återta brottsutbyte.  
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Finansiering 

 

 

Det nuvarande finansiella läget 

Anslaget för 2022 uppgår till 2 022 miljoner kronor. Myndigheten har 
kunnat föra över knappt 17 miljoner kronor från 2021. Sammantaget 
bedöms det ge tillräckliga finansiella förutsättningar för att under 2022 
kunna bibehålla nuvarande nivå. Anslaget ger möjlighet till en fortsatt, men 
mindre än önskad, tillväxt.  

Anslagsbehov  

Höjda ramanslag behövs för att kunna behålla nuvarande verksamhet, 
utveckla medarbetarna och fortsätta ambitionshöjningen med en 
personaltillväxt i en jämn takt över åren. 

Den utökade personalstyrkan medför även kostnadsökningar för utbildning 
och övriga driftskostnader.  

Åklagarmyndigheten behöver långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att 
möjliggöra den planerade verksamheten, vilket förutsätter förstärkta anslag 
2023, 2024 och 2025. Kostnaderna bedöms bli högre än vad som tidigare 
angetts bl.a. med hänsyn till de ökade satsningar som genomfördes under 
2021 i linje med riksdagens och regeringens anvisningar. 

Behovet av finansiering via anslaget utgiftsområde 4 Rättsväsendet 1:3 
Åklagarmyndigheten (ramanslag) framgår av nedanstående tabell. 

Anslagsbehov för anslag 1:1 Biståndsverksamhet  

Åklagarmyndigheten har ett anslag för internationell civil krishantering inom 
anslag 1:1 för biståndsverksamheten. Med den ökning av anslaget som 
myndigheten erhållit de senaste åren ges ökade förutsättningar att möta den 
ambitionsnivå som finns om internationell civil krishantering inom Sverige, 
EU och FN. Storleken på den del av anslaget som avser förvaltningskostnader 
behöver dock fortfarande ökas för att myndigheten ska kunna arbeta 
långsiktigt. I realiteten har arbete med internationell civil krishantering inom 
myndigheten under de senaste åren finansierats av det ordinarie 
förvaltningsanslaget. Det förutses inga större förändringar i myndighetens 
behov under åren 2023–2025. 

 

 

2023 2024 2025
Anslag 2022 års nivå 2 022 249 2 022 249 2 022 249
Yrkat tillskott 2022 50 000 50 000 50 000
Rekrytering upp till 1300 åklagare 66 000 112 000 158 000
Rekrytering revisorer, analytiker, beredningsjurister 6 000 9 000 13 000
Satsningar för att behålla åklagare 15 000 32 000 38 000
Anpassning av lokaler, utökning av stödfunktioner, it-stöd, säkerhet, m.m. 23 000 39 000 56 000
Summa behov 2 182 249 2 264 249 2 337 249
Ökning per år (exkl PLO) 160 000 82 000 73 000
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Investeringar i anläggningstillgångar 

För perioden planeras fortlöpande nyinvesteringar i möbler och 
kontorsutrustning i samband med lokalanpassningar, byte av lokaler samt viss 
utökning av lokalerna till följd av den växande bemanningen. Förstärkning av 
lokalsäkerheten genomförs fortsatt. Investeringsbeloppen i nedanstående 
tabell inkluderar även löpande återanskaffningar. I tabellerna nedan anges 
Åklagarmyndighetens totala investeringsbehov i anläggningstillgångar. 
Planerade investeringar, inklusive planerad finansiering, rapporteras även via 
informationssystemet Hermes.  

 

 

Låneram  

Åklagarmyndigheten föreslår att låneramen lämnas oförändrad för budgetåret 
2023. Till budgetåret 2024 planeras ökade investeringar främst avseende it-
utrustning. Det finns dock osäkerheter kring omfattningen och när i tiden 
investeringar kan genomföras. Eventuellt kan en ytterligare höjd låneram bli 
nödvändig. Låneramen föreslås för budgetåret 2023 uppgå till 190 miljoner 
kronor, för 2024 till 190 miljoner kronor och för 2025 till 190 miljoner 
kronor. 

 

 

 

 

 

Verksamhetsinvesteringar
2021 

Utfall
2022 

Prognos
2023 

Beräknat
2024 

Beräknat
2025 

Beräknat
Datasystem, rättigheter m.m. 8 183 6 000 4 000 4 000 4 000
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 54 361 58 350 37 850 72 000 42 800
Byggnader, mark och annan fast egendom 0 0 0 0 0
Övriga verksamhetsinvesteringar 6 415 20 000 20 000 20 000 18 000
Summa verksamhetsinvesteringar 68 959 84 350 61 850 96 000 64 800

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 68 959 84 350 61 850 96 000 64 800
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Summa finansiering 68 959 84 350 61 850 96 000 64 800

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
2021 

Utfall
2022 

Prognos
2023 

Beräknat
2024 

Beräknat
2025 

Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret 109 883 128 950 160 496 158 838 188 941
Nyupplåning 70 014 84 350 61 850 96 000 64 800
Amorteringar 50 947 52 804 63 508 65 897 73 179
UB lån i Riksgäldskontoret 128 950 160 496 158 838 188 941 180 562

Beslutad/föreslagen låneram 170 000 190 000 190 000 190 000 190 000

Ränteutgifter 0 0 1 500 2 800 3 600
Summa amorteringar och ränteutgifter 50 947 52 804 65 008 68 697 76 779

Finansiering av räntor och avskrivningar
0401003 001 Åklagarmyndigheten 50 947 52 804 65 008 68 697 76 779
Övrig finansiering 0 0 0 0 0
Summa finansiering 50 947 52 804 65 008 68 697 76 779
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Anslagssparande 

Åklagarmyndigheten föreslår att myndigheten får behålla eventuella anslags-
sparanden i sin helhet under perioden. Myndighetens ambition är att nyttja 
anslaget fullt ut respektive år, men genomförandet av den planerade 
tillväxten innefattar vissa osäkerheter om när kostnader faller ut under 
perioden.  

Räntekontokredit  

Räntekontokrediten föreslås för budgetåren 2023–2025 vara 5 procent av 
anslaget.  

Anslagskredit  

Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2023–2025 vara 3 procent av 
anslaget.  

Lagstiftningsfrågor 

Lagstiftningsfrågor som uppstår hanteras löpande i särskild ordning gentemot 
Regeringskansliet och ingår inte i budgetunderlaget. 

 


