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Återrapportering enligt regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende
Åklagarmyndigheten, ramanslaget 1:3
Tkr
Ingående balans
Ramanslag
Tillgängliga medel
Prognos
Utgående balans

2021
2022
2023
2024
38 682
0
0
0
1 808 907 1 748 249 1 768 054 1 788 798
1 847 589 1 748 249 1 768 054 1 788 798
1 847 589 1 748 249 1 768 054 1 788 798
0
0
0
0

Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2021 och anslagsnivåerna
för 2022 - 2024 som nu framgår av budgetsystemet Hermes. De prognostiserade
kostnaderna är beräknade enligt Justitiedepartementets instruktioner för att redovisa
en budget i balans vid periodens utgång 2024.
2021
I vårändringsbudgeten har Åklagarmyndigheten för år 2021 fått ett anslagstillskott om
totalt 90 miljoner kronor. Sedan början av året har 50 miljoner kronor av dessa varit
inräknade i myndighetens budget. Efter beskedet om ytterligare 40 miljoner kronor i
tillskott har den pågående rekryteringen för att utöka personalstyrkan med i första hand
åklagare men även med andra personalkategorier påskyndats ytterligare. Under
perioden januari 2021 tom 30 juni 2021 har det anställts 116 åklagaraspiranter, 33
beredningsjurister, sex åklagarrevisorer samt 52 medarbetare till administrativa
befattningar i den operativa verksamheten. Per sista juni 2021 (juni 2020) hade
Åklagarmyndigheten 1 658 (1 557) anställda varav 1 092 (1 032) var åklagare. Med
nuvarande planering beräknas antalet åklagare uppgå till omkring 1 140 vid årsskiftet.
En ytterligare förstärkning av it-verksamheten ingår också i prognosen. Under hösten
kommer planeringen för den fortsatta rekryteringen att ses över i relation till
myndighetens budget och målet om en ändamålsenlig bemanning om minst 1 200
åklagare med därtill kopplad stödpersonal till 2025.
Med anslagstillskottet har myndigheten kunnat utöka bemanningen och bedömningen
är att tillskottet ska kunna utnyttjas fullt ut på ett effektivt sätt. Vissa osäkerhetsfaktorer
i budgeten kvarstår dock liksom tidigare. Personalkostnaderna som är den enskilt
största kostnadsposten påverkas i hög utsträckning av i vilken takt planerad rekrytering
kan genomföras samt av personalrörligheten som är svår att bedöma för helåret.
Personalrörligheten har varierat mellan åren och även geografiskt. Det är som tidigare
osäkert om utbildning, konferenser och resor som är inräknade i prognosen kommer
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att kunna genomföras fullt ut mot bakgrund av fortsatta restriktioner till följd av
pandemin.
Efter beslut om utökad låneram kan planerade investeringar, främst avseende
satsningar på it-verksamheten, nu genomföras. Kostnadsutfallet för helåret blir dock
något lägre jämfört med tidigare beräkningar. Den beslutade ramen om 170 miljoner
kronor beräknas utnyttjats fullt ut till årsskiftet.
2022 - 2024
För att kunna bibehålla den nivå på verksamheten som byggs upp under 2021 och för en
planerad fortsatt förstärkning av åklagarverksamheten kommer ytterligare tillskott i nivå
med myndighetens yrkande i budgetunderlaget att vara nödvändiga. Under kommande år
räknar vi med kraftigt ökade kostnader för utbildning av den nyanställda personalen.
Om planerade satsningar inom it och säkerhet ska kunna genomföras behövs även en
utökning av låneramen.

Petra Lundh
Lena Möller
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