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Återrapportering enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende 
Åklagarmyndigheten, ramanslaget 1:3 
 

 
 
Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2022 och anslagsnivåerna 
för 2023 - 2025 som framgår i Hermes. De prognostiserade kostnaderna är beräknade 
för att redovisa en budget i balans vid periodens utgång 2025.  
 
2022 
Som tidigare rapporterats omfattar den beslutade budgeten för Åklagarmyndigheten 
utöver disponibla medel även en överbudgetering med omkring 1,2 procent av 
anslaget. Budgeten rymmer kostnader för helårseffekter av den rekrytering som 
genomfördes 2021 samt ytterligare utökning av bemanningen fram till halvårsskiftet 
2022 för rekrytering som beslutats före årsskiftet samt en mindre tillväxt.  
Med de medel som nu finns tillgängliga ser myndigheten inte någon möjlighet till 
fortsatt tillväxt under året. Bland annat för att kunna ta hand om den utbildningsskuld 
som byggts upp under pandemin samt uppdämda behov att genomföra projekt och 
aktiviteter som behövt skjutas upp bedömer myndigheten att ett visst utnyttjande av 
anslagskrediten blir nödvändigt. Liksom föregående prognoser finns ett antal 
osäkerhetsfaktorer som påverkar budgetutfallet. Personalkostnaderna som är den 
enskilt största kostnadsposten påverkas i hög utsträckning av personalrörligheten som 
är svår att bedöma tidigt på året. Personalrörligheten har varierat mellan åren. 
 
Åklagarmyndigheten har möjlighet att fortsätta tillväxten under 2022 med fler åklagare 
och revisorer, utöver den mindre tillväxt som nu ryms inom tillgängliga medel. För en 
sådan satsning behöver Åklagarmyndigheten under 2022 ett tillskott om 50 miljoner 
kronor, motsvarande ca 2,5 procent av anslaget, såsom framförts i budgetunderlaget. 
 
  

Tkr 2022 2023 2024 2025
Ingående balans 16 594 -25 000 0 0
Ramanslag 2 022 249 2 134 461 2 257 714 2 276 450
Tillgängliga medel 2 038 843 2 109 461 2 257 714 2 276 450
Prognos 2 063 843 2 109 461 2 257 714 2 276 450
Utgående balans -25 000 0 0 0
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2023 - 2025 
För att kunna bibehålla den nivå på verksamheten som byggs upp under 2021 och 2022 
och för en planerad fortsatt utökning av personalstyrkan kommer som myndigheten 
redovisat i budgetunderlaget tillskott utöver de anslagsnivåer som nu aviserats vara 
nödvändiga redan från 2023. 
 
 
 
Petra Lundh 

Lena Möller 
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