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Justitiedepartementet

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

Tkr
Ingående balans
Ramanslag
Tillgängliga medel
Prognos
Utgående balans

2019
2020
2021
2022
25 649
25 649
0
-48 750
1 610 760 1 629 007 1 646 250 1 679 176
1 636 409 1 654 656 1 646 250 1 630 426
1 610 760 1 654 656 1 695 000 1 680 000
25 649
0
-48 750
-49 574

Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2019 och de anslagsnivåer
för 2020-2022 som nu visas i Hermes samt prognosticerade kostnader för varje år.
2019
De medel som Åklagarmyndigheten har tilldelats för 2019 innebär att antalet
anställda nu kan utökas. Rekrytering av åklagaraspiranter har redan påbörjats
och målet är att anställa sammanlagt cirka 75 aspiranter under 2019. Fler
åklagare innebär att även antalet administratörer behöver utökas. Rekryteringen
av aspiranter är bland annat beroende på möjligheten för myndigheten att
attrahera sökande. I storstäderna är det relativt enkelt men kan vara svårare i
andra delar av landet. Prognosen utgår från att rekryteringen kan genomföras i
den omfattning som planerats och att den med hänsyn till personalrörligheten
leder till en faktisk ökning av antalet åklagare. I planeringen för året ingår även
att återuppta satsningen på revisorer som förstärkning i arbetet med
brottsutbytesfrågor samt att genomföra uppskjutna projekt och investeringar i
it-verksamheten.
2020
Kostnadsökningen
för
att
bibehålla
befintlig
verksamhet
beräknar
Åklagarmyndigheten till runt 50 miljoner kronor. Därtill kommer helårseffekt av de
rekryteringar och satsningar som påbörjats under 2019. För ytterligare utökning av
personalstyrkan och tillkommande uppdrag kan ytterligare tillskott bli nödvändigt.
2021-22
De prognoser som redovisas i tabellen är beräknade för att rymmas inom aviserade
anslagsramar och inom tillgängliga anslagskrediter. Med de ramar som nu är
föreslagna skulle myndigheten för en budget i balans 2022 behöva krympa
verksamheten under 2021 och 2022 jämfört med verksamhetsvolymen 2020.
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Som prognoserna i tabellen visar så ligger kostnadsnivåerna för åren 2021-2022 med
dessa beräkningar mycket nära de ramar som myndigheten som mest har möjlighet att
disponera i form av tilldelade anslag och genom utnyttjande av anslagskrediter.
Åklagarmyndigheten återkommer med närmare beräkning av resursbehoven i
budgetunderlaget.
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