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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 
 
Budget: 
Den beslutade budgeten för Åklagarmyndigheten omfattar utöver disponibla medel 
även en överbudgetering med omkring 1,2 procent av anslaget. Myndigheten har 
under året tillförts 1 miljon kronor till totalförsvarsarbetet enligt uppdaterat 
regleringsbrev i juni samt ytterligare tillskott i höständringsbudgeten på 50 miljoner 
kronor för att möjliggöra fortsatta rekryteringar. 
 
Prognos: 
Sammantaget är prognosen för hela myndigheten ett överskott på ca 71 miljoner 
kronor, vilket är en förändring jämfört med tidigare prognos som uppskattades till ett 
underskott på 20 miljoner kronor. Det tidigare prognostiserade underskottet har 
motverkats genom senareläggning av nyrekryteringar som nu påbörjar anställning 
under dec-jan och når helårseffekt under 2023 istället för att belasta 2022. 
Överskottet beror uteslutande på dels tillskottet på 50 miljoner kronor som aviserats i 
höständringsbudgeten och dels lägre pensionspremie än väntat. Vad gäller 
verksamhetskostnader har rekrytering av åklagare och åklagarrevisorer utförts enligt 
plan för önskad tillväxt där tilldelade medel inklusive sparande från 2021 används 
fullt ut.  
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2023 – 2025 
 
Den allvarliga brottsligheten som kräver stora resurser av rättsväsendet bedöms 
under de kommande tre åren att vara fortsatt omfattande och öka. Samtidigt medför 
den nya strukturen för samhällets krisberedskap och civilt försvar uppgifter för 
Åklagarmyndigheten i sin nya roll som beredskapsmyndighet.  
 
För att Åklagarmyndigheten ska kunna ta sig an rollen som beredskapsmyndighet, 
möta omfattningen av särskilt resurskrävande brott, omhänderta ny lagstiftning för 
förbättrad brottsbekämpning samt förstärka arbetet med att bekämpa brottsvinster har 
det i regeringens budgetproposition aviserats ökade resurser till myndigheten. De i 
budgetpropositionen utökade medlen möjliggör en långsiktig och hållbar utökning av 
personalstyrkan vilket ger förutsättningar för myndigheten att fortsätta växa och 
leverera det resultat som förväntas. Utöver tillskottet av de ekonomiska medlen pågår 
sedan tidigare ett kontinuerligt arbete för att skapa effektiva lösningar inom bland 
annat rekrytering, lokalanvändning och utbildning, vilket kommer krävas för att lösa 
myndighetens uppdrag. 
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