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Åkhg"r-yndigheten
Box 5553
114 85 Stockholm

för budgetåret 2Ol8 avseende Åklasarmvndisheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och
bemyndiganden om ekonomiskaãtaganden (prop. 2017/18:l urg.omr. 4,
bet. 2017 /18:JuU1, rskr. 2017 /18:92).
Regleri

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för

Äkl"g"r-yndigheten.

VERKSAMHET

I

Mål och återrapPorteringskrav

Mi.nskad i.solering i bäþte

Åkhgrr*yndigheten ska redovisa vilka ât'gàrdet som vidtagits i
,"-"ib.t. -.d Kri-inalvården i syfte att bidra till minskad isolering i
hakte. Av redovisningen ska framgå vilket fortsatt arbete som planeras på
området.

Kollektiaaotalsenliga aillkor oid upphøndlingar
.,4.khg".-yndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som
Overstiger gallande tröskelvärden har arbeat med ¿tt uppfylla de nya
kran.n på kollektivavtalsenliga villkor som fOljer av 17 kap.2-5 $$ lagen
(201,6:1,1

45) om offentlig upphandling.

Telefonvàxel

Postadress
103 33 Stockholm

08-405 10 00

Besöksadress
Rosenbad 4

08-2027 34

Telefax

E-Post
registrator@regeringskansliet.se

.iu.

Terrorism

En viktig del i Förebygga, forhindra och försvåra - den svenska strategin
mot terrorism (skr. 2014/15:1,46) àr a;tt folja upp de åtgärder som
vidtagits för att upptäcka, utreda och lagfOra terroristbrottslighet. Mot
den bãkgrunden ska,{.kl"grt-yndigheten redovisa antal misstänka
personer som lagförts och antal beslut i åtalsfrågan rörande
terroristbrottslighet samt beskriva eventuella svårigheter och
utmaningar vad gäller att utreda och lagföra terroristbrottslighet.
Särskilt om bandläggningen aa penningtaättsbrott och finansiering 4a terrorisrn

Åkhg".-yndigheten ska, när det gäller brott enligt lagen (2014:307)
om siraff fOr pinningtvättsbrott och lagen (2002:444) om straff för
finansiering av sarskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, redovisa uppgifter
om:

- antalet misstänkta personer som har lagförts,
- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut som innebär att àølhar
väckts, åtalsunderlåtelse har meddelats, strafföreläggande har utfärdats,
åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal
inte har väckts av andra skäI,
- antalet beslut âtt inte inleda respektive afilà88a ned en
förundersökning,
- antalet inkommande och utgående framställningâr om internationellt
str¿ffrättsligt samarbete,
- antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och
förverkande i sådana ärenden, och
- antaler ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda
respektive upphavda beslut.

t ärnställ db e tspoliti sh a mål

led iuppfoljningen av regeringens jämställdhetspolitiska mål ska
Âkl"g".-yndigheten redovisa

So-.r,

- vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla och hoja kvaliteten på
brottsut.idningar avseende våldtakt och andra sexualbrott
- vilka ã,tgàrder som har vidtagits i syfte âtt stärka myndighetens förmåga
att ingripa mot hot och kränkningar på internet.

Av båda redovisnin gãrnaska framgå vilket fortsatt arbete som planeras
på området.
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I

melløn Ãhlogor.yodigheten ocb Polismyndigheten gã.llande
utredning och løgfaring
Polis myndi gheien och Äkl" garmyndi gheten s ka ge mensâmt analys_era
s amaerh,an

och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagfOring. Aven
de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i
syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska
.edovisar. Redovisningen ska bestå av en gemensâm rapport som lämnas
till regeringen senâst den 29 mars 2019.
P^rognoser

ÅkÍ"g"t-yndigheten

ska redovisâ pro gnose r

f

ar 2018-2021 vid

nedanstående prognostillfellen. Prognoserna ska kommenteras i
fOrhållande tili fOregaende prognostillfelle samt till tillgängliga och __
beräknade medel .nligt budg.tètt. Av komme ntarernà ska framgå vilka

antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns
och vad som ors¿kat eventuella förandringar. Om Prognosen visar på
underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits
eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom
,"-.r fOr tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för
verksamheten till fOlid av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes.

17 januari
16 februari

2

ma)

29 juli

8 november

2

OrganisationsstYrning

Kompetensförsörjning

,A.khg"r*y"dighetãn ska redovisa hur myndighet en ãrbeta; f.ör att
årt"dio-m".i ko-petensförsörjning som är hållbar både på kort och
lång sikt. Jämställdheisperspektivet ska beaktas vid planering- av åtgärder
¿,rrã"rrd. i.o-p.r.rrrfoÀ"d"i"g. Av redovisningen ska även framgå hur
Å.klug"r-yndþheren och Ekobrottsmyndigheten samarbetar i
kompe tens förs örj nin

gs

frågor.

Sidan 3 av 8

3

Uppdrag

utuecklad statistiþ aoseende häktning ocb restiþtioner
I syfte atr pâ, ett tydligare sätt kunna fOlja häktningstider
och användningen av restriktioner över tid ska Äklagatmyndigheten
tillsammans med Kriminalvården utveckla statistiken avseende häktning
och restriktioner. Målet är att skapa en återkommande systemâtisk
redovisning av kvalitetssäkrade uppgifter avseende den sammanlagda
häktestiden samt meddelade restriktioner, i awaktan pä att
digitaliseringen âv rättskedjan (RIF) är fullt ut implementerad.

Kriminalvården ska bistå Åkhgarmyndigheten i arbetet med att redovisa
total häktningstid i exakt antal dagar for enskilda ärenden. Den
utvecklade statistiken ¿vseende haktning ska redovisas i
Åkbg"r-yndighetens årsredovisning.
Vidare ska Åkhgarmyndigheten och Kriminalvården gemensamt ta fram
en rutin som möjliggör en mer detaljerad uppfOljning av meddelade
restriktioner. I detta ingâr att i enskilda ärenden kunna folja
användningen av olika typer av restriktioner under häktningstiden.
Uppdraget ska redovisas i en gemensâm rapport som lämnas till
regeringen senâst den1.2 oktober 2018.
Modema beredskapsjobb
Myndigheterna ska bidra

till regeringens satsning på moderna

beredskapsjobb i sÞten som införts successivt fr.o.m.201Z och som
syftar till att sysselsätta minst 5 OOO Personer 2020.För 2018 bör
omfattningen uppgå till minst 2 OOO personer. Myndigheterna ska
eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden,
inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid
myndigheten.

,4.khg"r-yndigheten ska senast den 3 april2018 till Statskontoret
redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt
närmare instruktion från Statskontoret.
Regelverket och ersättningen f¿r de moderna beredskapsjobben ska
motsvara de villkor som gäller för den subventionerade
anställningsformen extratjänster' som handlaggs och betalas ut av
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i
uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive
ânsvârsområden i detta arbete.
Pågå.ende uppdrag

Rättsaäsendets informøtionsförsörjning (RIF)

Åklrg"t-yndigheten

ska
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tillsammans med övriga RlF-myndigheter fortsätta arbetet
med rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma
plan (]u2017/03227/KRIM) som myndigheterna har redovisat till
regermgen,
i.á-v.ikan med óvriga RlF-myndigheter bedriva en förstudie
avseende digital bevisning,
analyser" o"h identifiera vilka relevanta meddelandefloden riktade till
broitrr.rts"ttâ som kan anslutas till Mina meddelanden samt utreda i
vilken mån tjänsten kan användas för att brottsutsatta sk¿ kunna följa
och få fortlöpande statusupPdateringar kring sitt ärende.
Brotts offermyndi ghet. tts kn.ts k"p vad gälle r brottsutsattas behov s ka
inhämtas.

Polismyndigheten ska samordna förstudien. Av förstudien ska framgå
hur digital bevisning kan hanteras på ett standardiserat sätt inom
rettskãdjan su-t uilk, steg som behöver vidtas för en övergång till digital
hantering. Ä,kltg"t-yndighetens pågående uppdrag
(Jtf!1,7 IO 69 3 Z/kRIM) kring det europeis ka e-Evidencesys temet s ka
beaktas.

ovanstående uppdrag ska gemensamt redovisâs rill regeringen
(]ustitiedepartementãt) settas t den 22 februari 2019. I förekommande
å[ rk" även realiserade nyttohemtagningâr sâmt eventuella awikelser
och orsaker till dessa redovisas. Därutöver ska RlF-myndigheterna till
den 1 oktober 2018 redovisa till regeringen $ustitiedepartementet) vilka
gemensamma utvecklingsinsatser dar digitalisering kan bidra till en
ãff.kri.r"." rattskedja som myndigheterna avser âtt genomföra under
2A1r9 ochdess planerade nyttohemtagning.
uppdrag om försökxterksambet med ett snøbbförfarønde i brottmål
Försöksverks¿mhetens ska starta senâst den 31 januari 2018 och pågå
och med den 31 december 2019 (Jú01'7/08090/DOM)'
Uppdrag orn dtt analysera ocb förbereda en anslutning

till

till

e-Eoidencesystemet

genorn en online-Portal

Úppdr"g"t rk, g.ro-föras i samverkan med Ekobrottsmyndighgtef,
DàL.tok.'erkei och Polismyndigheten samt andra berörda myndigheter
i den utsträckning som bedöms nödvändig. En rapport som
beskriver forshglill hur den svenska anslutningen kan genomföras ska
redovisas senast den 15 mars 2018 (lú017/06937/KRIM).
Ytterligare förstärkt samoerkøn mellan Polismyndigheten ocb
Å,hlagar*yndigbeten i det brottsutredande arbetet
Uppãr"g.t skã slutredovisas senast tre månader efter att insatsen har
¿vsluats (lv20l7 / 01056/PO).

Sidan 5 av 8

Uppdrag till statliga myndigheter dtt td. emot nydnl7nda arbetssöhande ocb
põisonei med funktionsnedsättning för praktik
uppdr"g.tt ska redovisas den 1 april2o18 och den 15 jan]u;arl2019
(Fr2arc/ + + 3 86/ESA, A2016 / 00216/ L).
åm s t äll db e ts int e gr e r i ng
J"iedovisning

,u ãkrirriieter och resultat i årsredovisningarna far 2017 och
2018. Myrrãigh.ten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning
den22 f.brn"ti 2o18,och då beskriva och analysera resulhtet av
genomfört arbete 2A15-2017 (Jú01,4 / 7 867 / A)'

Raþþort aaseende atredning och lagföring

Ä.[i"g"r-yndigheten och Polismyndigheten ska lämna en gemensâm
.rppå., ,.n".rî.n 29 mars 2018 (Ju2-O 1,4/7567/Ã)'
u

n:

e

cklat pro gno sørb ete

Med stöùav Brottsför.byggande rådet ska Polismyndigheten i
samverkan med Ä'khg"t-y"d;gheten, Domstolsverket och
Kriminalvårdrn r"-oîdna'och utveckla pro gnos- och analys arbetet för
am förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida
verksamhe,rrroþ-."nrotrsförebyggande rådets bidrag ska. syfta till att
analyserna genomgående håller hog kvalitet. utgångspunkten är att
progrror.rrrä rk. gã en gemensâ* ãch rättvisande bild av flodet i alla
froitrrråltp.o""rrãrm centr¿la delar. Myndigheterna ska lämna en
g.*.rrr"rri redovisning i samband med budgetunderlagen. Redovisningen
till
ska innehålla en analys"av tidigare lämnade p.ogttot.t i fOrhållande
det faktiska utfallet $ú016/ 08896/LP (delvis))'
F¡NANSIERING

4
4.1

Anslag

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

utgiftsområde

1:3
D

isponeras

ap.1

4 Rättsoäsendet

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

o, ÅÞlogo^r*yndigbeten
ÄklagarmYndigheten (ram)

1 519 317

1 519 317
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4.3
4.3.1

Finansiella villkor

Finansiellavillkorföranslag/anslagsposter

U tgifts o mrå de 4 Rättsv ä s e ndet
lndrag av

Anslag/ap

anslagsbelopp
I :3 Åklagarmyndigheten
a

rì

p.1

Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelnìng av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 S$
anslagsförordningen (2OI7:223\

5

övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl.7 kap.

I

S budgetlagen)

140 000

Räntekontokredit (enl. 7 kap.4 S budgetlagen)

75 2AO

Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Til

Åkhgarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs
enligt detta regleringsbrev medel enligt foljande tabell:
Utbetalningsdatum

Belopp

2018-01-25

126 610

20r8-o2-25

126 670

2018-03-25

126 610

20I8-44-25

126 610

2078-05-25

126 610

2018-06-25

1.26 610

20r8-o7-25

126 610

2018-08-25

126 610

20L8-O9-25

126 610

2018-I0-25

126 610

20r8-rr-25

126

20t8-1.2-25

126 607

Summa

6lA

I 519 317

Belopp angivna i tkr
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lagspos ter som s tår
disposition enligt detta regleringsbrev är:
Räntebäran d.e anslag/

1:3

ap.1

ans

till Âkhg"t-yndi

ghetens

Åkhg"r-yndigheten

På regeringens

rSân

V;^^U
Linda Jönsson

Kopia

till

internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Stats rådsberedningen,

B

rotts f öreb y ggande rârdet

Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomis tyrningsverket
Finansinspektionen
Krimin¿lvården
Polismyndigheten
Skatteverket
Statskontoret
Tullverket
Riksgäldskontoret
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