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Återrapportering enligt regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende 
Åklagarmyndigheten, ramanslaget 1:3 
 

 
Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2019 och anslagsnivåerna 
för 2020-2022 som framgår av budgetpropositionen och i Hermes samt 
prognosticerade kostnader för varje år.  
 
2019 
Jämfört med tidigare prognoser beräknar myndigheten ett något lägre 
kostnadsutfall för helåret främst beroende på en lägre bemanning än vad som 
ingick i planeringen för året.   
 
2020 
I prognosen ingår kostnader för att bibehålla verksamheten på den nivå som byggts 
upp under 2019. Med den anslagsökning som regeringen föreslagit i 
budgetpropositionen kommer Åklagarmyndigheten att ytterligare kunna utöka 
bemanningen och genomföra satsningar bland annat inom it-verksamheten. 
Utgångspunkten i planeringsarbetet som nu pågår är att tillgängliga medel ska tas i 
anspråk i så stor utsträckning som möjligt. 
 
2021 
Kostnadsökningen för att bibehålla befintlig verksamhet beräknar 
Åklagarmyndigheten till runt 50 miljoner kronor. Därtill kommer helårseffekt av de 
rekryteringar och satsningar som genomförts under 2020. För ytterligare utökning av 
personalstyrkan och tillkommande uppdrag kan ytterligare tillskott bli nödvändigt.  
 
2022 
Prognosen som redovisas i tabellen är beräknad för att rymmas inom aviserad 
anslagsram och inom tillgänglig anslagskredit. Med den ram som nu är föreslagen 
skulle myndigheten för en budget i balans 2022 behöva krympa verksamheten under 
2021 och 2022 jämfört med verksamhetsvolymen 2020.  
 

Tkr 2019 2020 2021 2022
Ingående balans 25 649 35 649 35 649 0
Ramanslag 1 610 760 1 698 586 1 721 881 1 745 914
Tillgängliga medel 1 636 409 1 734 235 1 757 530 1 745 914
Prognos 1 600 760 1 698 586 1 757 530 1 798 000
Utgående balans 35 649 35 649 0 -52 086
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Som prognosen i tabellen visar så ligger kostnadsnivån för 2022 enligt denna 
beräkning mycket nära den ram som myndigheten som mest har möjlighet att 
disponera i form av tilldelat anslag och genom utnyttjande av anslagskredit.  
 
 
 
Petra Lundh 

Lena Möller 
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