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1. Förord 
Finanspolitiska rådet började sin verksamhet den 1 augusti 2007. Rådet är en myndighet som har till 
uppgift att bistå det särskilda råd som finns vid myndigheten. Myndigheten består idag av en 
kanslichef och ett kansli på fyra personer. Det särskilda rådet har åtta ledamöter. Dess uppgift är att 
göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådet ska följa upp hur finanspolitiken 
förhåller sig till sina grundläggande mål om långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet 
och utgiftstaket samt till konjunkturutvecklingen. Rådet ska även bedöma om utvecklingen ligger i 
linje med långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar hög sysselsättning. Det är vidare rådets 
uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i de underlag som 
regeringen baserar sina bedömningar på. Slutligen ska rådet verka för en ökad offentlig diskussion 
om den ekonomiska politiken.  
 
Rådets uppgifter fullföljs framför allt genom publiceringen av en årlig rapport till regeringen. 
Rapporten används som ett underlag bl a för riksdagens granskning av regeringens politik. Som ett 
led i uppdraget anordnar rådet även konferenser och utger skrifter om olika aspekter på 
finanspolitiken. Rådet som helhet tar inte löpande ställning till den ekonomiska politiken. Däremot 
deltar rådets ledamöter i samhällsdebatten med sina egna synpunkter. Dessa kan, men behöver inte 
nödvändigtvis, delas av andra ledamöter. Denna årsredovisning avser rådets andra hela 
verksamhetsår 2009-01-01 – 2009-12-31.  
 
 
 
 
Lars Calmfors 
Myndighetschef för Finanspolitiska rådet och ordförande i det särskilda rådet 
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2. Resultatredovisning  
2.1 Finanspolitiska rådets uppgifter och återapportering enligt instruktion1  

Enligt sin instruktion ska Finanspolitiska rådet följa upp och bedöma måluppfyllelsen i 
finanspolitiken samt den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om. 
Rådet ska på så sätt bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften 
och effektivitet. Med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, 
ska rådet:  

1. följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka inkluderar långsiktigt 
hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket för staten, samt hur 
finanspolitikens inriktning förhåller sig till dessa mål och till konjunkturutvecklingen; 

2. bedöma om utvecklingen ligger i linje med god långsiktigt uthållig tillväxt samt leder till 
långsiktigt hållbar hög sysselsättning;  

3. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen; och 
4. granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de modeller som ligger till grund för 

prognoserna. 
 
Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. 
Det särskilda rådet ska varje år lämna en rapport till myndigheten. I rapporten ska det särskilda rådet 
redovisa sina analyser och bedömningar. Myndigheten ska utan dröjsmål vidarebefordra det särskilda 
rådets rapport kompletterad med ett eget yttrande till regeringen. Eventuellt avvikande meningar 
bland det särskilda rådets ledamöter ska framgå av rapporten.  
 

2.2 Finanspolitiska rådets uppgifter och återrapportering enligt 
regleringsbrev för 20092 

Enligt rådets regleringsbrev för 2009 ska rådet redovisa utgiftsprognoser för åren 2009 – 2012 vid 
fem tillfällen under 2009.  
 

2.3 Resultat och verksamhetsöversikt  

2.3.1 Årsrapport  

Den 11 maj lämnade rådet sin andra rapport Svensk finanspolitik 2009 till regeringen. I anslutning till 
överlämnandet presenterades rapporten på ett presseminarium. Den 12 maj diskuterades rapporten 
på en öppen konferens med ca 200 deltagare. Den 19 maj ordnade Finansutskottet en offentlig 
utfrågning av rådets ordförande och finansministern samt två andra experter med rapporten som 
utgångspunkt. Rapporten trycktes i 2 500 exemplar som skickades till regeringskansliet, riksdagen, 
andra myndigheter, universitetsinstitutioner, arbetsmarknadsorganisationer, media samt till personer 
som anmält sitt intresse för rapporten. Rapporten översattes också till engelska och trycktes i 1 000 
exemplar som distribuerades till finansdepartement, centralbanker, internationella organisationer och 
forskare runt om i världen.  
 

                                                 
1 SFS 2007:760: Finanspolitiska rådets instruktion med förordning.  
2 Fi2008/8249: Finanspolitiska rådets regleringsbrev för 2009. I regleringsbrevet finns inga uppgifter specificerade utan endast återrapporteringskrav 
och mål för utgiftsprognoser.   
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2.3.2 Kommentarer till budgetpropositionen 

Den 26 oktober publicerade rådet en kort extrarapport med bedömningar av Budgetpropositionen 
för 2010. Rådets uppfattning var att det med hänsyn till det extraordinära läget och de stora 
förändringarna i finanspolitiken var värdefullt att redan vid detta tillfälle kommentera propositionen. 
Kommentaren trycktes i 500 exemplar och skickades till regeringskansliet, riksdagen, andra 
myndigheter, universitetsinstitutioner, organisationer, media och banker samt till personer som 
efterfrågat rapporten. Extrarapporten översattes till engelska och trycktes i 400 exemplar som 
distribuerades till finansdepartement, centralbanker, internationella organisationer och forskare runt 
om i världen.  
 

2.3.3 Underlagsrapporter  

Under året publicerade rådet sju underlagsrapporter i skriftserien Studier i finanspolitik. Rapporterna 
skrevs av fristående forskare i Sverige och utomlands. Den 2 och 11 juni ordnade rådet öppna 
konferenser kring underlagsrapporterna med ca 120 deltagare på respektive konferens. Varje 
underlagsrapport trycktes i 250 exemplar som skickades till regeringskansliet samt till dem som 
efterfrågat rapporterna.  
 
De publicerade underlagsrapporterna är:  
 
2009/1: Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008/vintern 2009, Clas Bergström, 
Handelshögskolan i Stockholm. 
 
2009/2: Automatic Fiscal Stabilizers in Sweden 1998-2009, Martin Flodén, Handelshögskolan i 
Stockholm och Finanspolitiska rådet. 
 
2009/3: Industripolitik för den svenska fordonsindustrin, Rikard Forslid, Stockholms universitet och Karen 
Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet. 
 
2009/4: An evaluation of selected reforms to education and labour market policy in Sweden, Alan B. Krueger, 
Princeton University/NBER och Mikael Lindahl, Uppsala universitet.  
 
2009/5: Net wealth analysis and long-term fiscal policymaking, Per Molander, Mapsec.  
 
2009/6: Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?, Oskar Nordström Skans, IFAU.  
 
2009/7: Arbetsmarknaden för de äldre, Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö, Stockholms 
universitet.  
 

2.3.4 Deltagande i den svenska allmänna debatten  

Rådets ledamöter har deltagit aktivt i den svenska offentliga ekonomisk-politiska diskussionen. 
Rådsmedlemmar och kansliets utredningsekonomer har hållit anföranden om finans- och 
sysselsättningspolitiken för en rad olika intressenter. Dessa inkluderar bl a D.D.M.M. Konungen och 
Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan, Finansdepartementet, Socialdepartementet, Riksbanken, 
Arbetsförmedlingen, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, Statskontoret, Göteborgs 
universitet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Handelshögskolan i Stockholm, Lunds 
universitet, Uppsala universitet, Jernkontoret, LO, Danska ambassaden och Utrikespolitiska 
institutet, Nationalekonomiska föreningen och Svenska IIRA-föreningen.  
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2.3.5 Internationella kontakter  

Rådsmedlemmar har vid ett antal tillfällen bjudits in av myndigheter och andra organisationer i 
omvärlden, dels för att presentera rådet och dess verksamhet, dels för att presentera rådets andra 
rapport. Presentationer utomlands har gjorts på Finansdepartementet i Helsingfors, de Finska 
Ekonomijournalisters Förening, Danmarks Nationalbank, danska Nationalekonomiska Föreningen 
och Institute for Government i London. Regelbundna kontakter har skett med OECDs och IMFs 
country missions. Under året har rådet besökts av Europaparlamentets Committee for Economic and 
Monetary Affairs och IMFs Sverigedelegation. Möten har också skett med the Treasury i Storbritannien 
och ordföranden för den franske premiärministerns Conseil d'Analyse Economique. Rådet har vid ett 
antal tillfällen kontaktats av Finansdepartementet i Slovenien där ett liknande råd håller på att 
upprättas. Det finns ett stort internationellt intresse för rådets verksamhet mot bakgrund av att 
liknande institutioner diskuteras eller planeras också i andra länder. Rådets ordförande har fått i 
uppdrag av både Finansdepartementet i Finland och Ungerns Finanspolitiska råd att utifrån de 
svenska erfarenheterna skriva rapporter om oberoende finanspolitiska granskningsinstitutioner. 
 

2.3.6 Rådets genomslag  

Rådets rapport fick ett brett genomslag i den offentliga debatten. Den svenska huvudrapporten har 
laddats ned sammanlagt 2 529 gånger, varav 1 250 nedladdningar skedde från unika IP-adresser. Vid 
publiceringen uppmärksammades rapporten i alla stora dagstidningar, ett stort antal lokaltidningar 
samt olika facktidskrifter. Såväl TV som radio hade utförliga inslag. Även under resten av året har 
referenser till rådets rapport varit ofta förekommande i media. 2008 års rapport har laddats ned 
3 428 gånger under 2009, vilket visar att det finns ett bestående intresse för rådets rapporter.  
 
De sju underlagsrapporterna ”Studier i finanspolitik” har blivit nedladdade i genomsnitt 914 gånger, 
fördelat enligt nedanstående tabell. 
 
 
Tabell 1: Antalet nedladdningar av Studier i finanspolitik 

Bergström Flodén 
Forslid, 

Ulltveit-Moe 
Krueger, 
Lindahl Molander 

Nordström 
Skans 

Sjögren 
Lindquist, 
Wadensjö 

1 074 842 811 781 842 1 127 921 
 
Under 2009 hade hemsidan i genomsnitt 95 unika besökare per dag, vilket är nästan dubbelt så 
många som under 2008. Antalet besökare har ökat trendmässigt, med toppar i samband med rådets 
publiceringar. 
 
 
Tabell 2: Antalet unika besökare per dag, uppdelat på månad 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

62,3 63,0 71,6 62,8 137,6 90,3 72,8 82,2 105,5 157,5 123,1 112,5 
 
Rådets verksamhet har även uppmärksammats internationellt (se avsnittet 2.3.5 om internationella 
kontakter ovan). Rådet har framhållits som ett bra exempel på hur det finanspolitiska ramverket kan 
stärkas i bl a IMFs World Economic Outlook och EU-kommissionens Public Finances in EMU samt i 
artiklar i the Economist och New York Times. Debattinlägg i norska Aftenposten har föreslagit 
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inrättande av ett finanspolitiskt råd av svensk modell i Norge, vilket bl a följts upp utförligt i 
tidsskriften Mandagmorgen. OECDs och IMFs Sverigerapporter hänvisar flitigt till rådets analyser. 
Den engelska översättningen av huvudrapporten har laddats ned sammanlagt 616 gånger. 
Kommentarerna till Budgetpropositionen har laddats ned sammanlagt 622 gånger på svenska och 
125 gånger på engelska.  
 

2.3.7 Regeringens och riksdagens mottagande  

Budgetpropositionen för 2010 innehåller ett antal hänvisningar till rådets rapport. Dessutom görs en 
systematisk genomgång av rådets rekommendationer och en redovisning av regeringens 
ställningstaganden till dem. Finansutskottets utlåtande över regeringens ekonomiska vårproposition 
refererar utförligt till rådets rapport och tar ställning till dess slutsatser.  
 

2.3.8 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 

Under året har fem utgiftsprognoser på myndighetens anslag redovisats. Prognoserna har lämnats i 
Hermes inför den 19 januari, 26 mars, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009 enligt anvisning från 
Ekonomistyrningsverket.  
 

2.3.9 Beskrivning av verksamheten 

Rådet hyr lokaler av Konjunkturinstitutet, där kansliet disponerar fem arbetsrum och har tillgång till 
konferenslokaler. Rådet har ett aktivt samarbete med Konjunkturinstitutet (se vidare avsnitt 2.5). 
Bl a har regelbundna lunchseminarier genomförts i samband med de rådsmöten som utgör kärnan i 
rådets verksamhet. Under 2009 hölls sammanlagt nio protokollförda rådsmöten. Utfrågningar har 
genomförts på arbetsmarknads-, finans- och utbildningsdepartementen.   
 

2.4 Verksamhetens kostnader och intäkter  

Verksamhetens kostnader under året uppgick till 6 471 tkr. 2009 års anslag uppgick till 7 070 tkr. 
Under året fick även anslagssparandet från 2008 på 807 tkr användas. Vid verksamhetsårets slut 
fanns ett överskott på 1 262 tkr som främst förklaras av  

- en långtidssjukskrivning på kansliet under större delen av året.  
- att arvoden för underlagsrapporter till rådets nästa årsrapport kommer att utbetalas först efter 

årsskiftet 2009/10 eftersom rådet inte vill göra några betalningar innan kvaliteten på arbetet 
kan bedömas.  

- att avtalet om utlåning av myndighetschef inte kom till stånd förrän från 1 september (se 
vidare avsnitt 2.5).  

 
Posten kostnader för personal (se vidare resultatredovisningen på s 14) består av  
 

- personalkostnader för kansliet: 2 417 tkr,  
- arvoden till ledamöterna i det särskilda rådet: 1 162 tkr,  
- ersättning till författarna av underlagsrapporter: 545 tkr,  
- seminariekostnader, kurser, representation, rådsmöten: 136 tkr  
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Posten driftskostnad per årsarbetskraft består av verksamhetens kostnader (kostnader för personal, 
övriga driftkostnader och finansiella kostnader) uppdelade på antalet årsarbetskrafter på kansliet 
(exklusive ledamöter i det särskilda rådet och författarna av underlagsrapporter).   
 
Myndigheten har ingen avgiftsbelagd verksamhet. Myndighetens rapporter distribueras gratis. Se 
vidare den finansiella redovisningen från s 9.  
 

2.5 Organisation och kompetensförsörjning  

Under året avsade sig två ledamöter (Karolina Ekholm och Ann-Sofie Kolm) sina ledamotskap i det 
särskilda rådet. Karolina Ekholm utsågs till direktionsledamot i Riksbanken och Ann-Sofie Kolm 
ville ha mer tid för rent akademisk forskning och meritering vid Stockholms universitet. Två nya 
ledamöter (Michael Bergman och Helena Svaleryd) utsågs av regeringen efter förslag från rådet.  
 
Under 2009 bestod kansliet förutom av kanslichefen (och ordföranden för det särskilda rådet) Lars 
Calmfors av en administrativt ansvarig, två utredningsekonomer med forskningskompetens (varav 
en är ställföreträdande kanslichef) och en forskningsassistent. Uppgifterna som 
ordförande/myndighetschef har utförts som bisyssla vid Stockholms universitet. Fr o m 
1 september 2009 har ordförandens relation till Stockholms universitet reglerats genom ett avtal 
mellan rådet och universitet. Enligt detta avtal lånar universitet ut Lars Calmfors till rådet på 30% av 
arbetstiden i utbyte mot att rådet står för motsvarande del av universitets lönekostnader. 
 
Viss administrativ hjälp som t ex utskick av rapporter, kopiering och praktisk hjälp vid rådsmöten 
har köpts in från Konjunkturinstitutet. Ekonomiadministrativ hjälp som t ex löneadministration, 
bokföring och bokslut har köpts in från Kammarkollegiet och Konjunkturinstitutet. Vidare har visst 
analysarbete och datamaterial köpts in från Konjunkturinstitutet.  
 

2.6 Sammanfattning  

Verksamheten har nu varit i gång i drygt två år. Verksamheten har successivt funnit sina former och 
Finanspolitiska rådet har etablerats som en välrenommerad aktör i den kvalificerade ekonomisk-
politiska diskussionen. En stor del av 2008 upptogs med att starta upp verksamheten. Under 2009 
fick kansliet utökade personalresurser, vilket har skapat bättre balans i arbetet. Kansliets ökade 
resurser bidrog till att rådet kunde publicera kommentarer till Budgetpropositionen för 2010. Det 
blev också möjligt att översätta Svensk finanspolitik 2009 i sin helhet till engelska. Detsamma 
gjordes med Kommentarerna till Budgetpropositionen för 2010. Frågan om 
ordförandens/kanslichefens uppdrag har än så länge bara fått en provisorisk lösning. Detta uppdrag 
bör enligt rådets uppfattning formellt utformas som en halvtidstjänst i stället för som utlåning från 
den ordinarie arbetsgivaren för att motsvara de krav som ställs på arbetet.  
 
Rådet anser att mål och återrapporteringskrav i enlighet med både instruktion och regleringsbrev är 
väl uppfyllda. 
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3. Finansiell redovisning  
3.1 Resultaträkning  

 

RESULTATRÄKNING    
(tkr) Not 2009  2008 
   
Verksamhetens intäkter   
Intäkter av anslag 1 6 471 6 288 
Summa  6 471 6 288 
   
Verksamhetens kostnader   
Kostnader för personal 2 -4 260 -4 019 
Övriga driftkostnader  -2 210 -2 452 
Finansiella kostnader  -1 -2 
Summa  -6 471 -6 473 
   
Verksamhetsutfall  0 -185 
   
Årets kapitalförändring 3 0 -185 
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3.2 Balansräkning 

 

BALANSRÄKNING     
(tkr) Not 2009-12-31   2008-12-31
   
TILLGÅNGAR   
Fordringar   
Fordringar hos andra myndigheter 4 10  61
Summa  10  61
   
Periodavgränsningsposter   
Förutbetalda kostnader 5 142  42
Summa  142  42
   
Avräkning med statsverket   
Avräkning med statsverket 6 379  336
Summa  379  336
   
SUMMA TILLGÅNGAR  531  439
   
KAPITAL OCH SKULDER   
Myndighetskapital   
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  0  -185
Summa  0  -185
   
Skulder m.m.   
Skulder till andra myndigheter  200  183
Leverantörsskulder  10  140
Övriga skulder  81  74
Summa  290  397
   
Periodavgränsningsposter   
Upplupna kostnader 7 241  227
Summa  241  227
   
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  531  439
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3.3 Anslagsredovisning  

 

ANSLAGSREDOVISNING 
Redovisning mot anslag 
         
Anslag  
(tkr) 

Not Ingående 
över-

förings-
belopp 

Årets 
tilldelning 
enl regle-
ringsbrev

Utnyttjad 
del av 

medgivet 
överskri-

dande

Indrag-
ning

Totalt 
dispo-
nibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
över-

förings-
belopp

    
Uo 2 1:6 Ramanslag    
Finanspolitiska rådet    
ap.1 Finanspolitiska rådet 
(ram) 8 807 7 070 -43 7 834 -6 572 1 262
Uo 26 1:4 Ramanslag    
Övergångseffekter av 
kostnadsmässig avräkning    
ap.10 Finanspolitiska 
rådet (ram) 9  43 43 -43 0
    
Summa   807 7 070 43 -43 7 877 -6 615 1 262
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3.4 Tilläggsupplysningar och noter 

 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma.  
  

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  
Redovisningsprinciper  
Tillämpade redovisningsprinciper  
Finanspolitiska rådet följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters 
bokföring samt ESVs föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESVs föreskrifter och 
allmänna råd till denna. 
  
Efter brytdagen har fakturor överstigande 15 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  
  
Ändrade redovisningsprinciper  
Övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning  
De nya reglerna om kostnadsmässig anslagsavräkning från och med den 1 januari 2009 innebär att 
kostnader, inte utgifter, avräknas anslag. 
  
För att anslagsmässigt hantera periodiseringar som gjordes i årsbokslutet 2008 har myndigheten fått en 
anslagspost under det särskilda anslaget Uo 26 1:4, Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning. 
Finanspolitiska rådet hade i årsbokslutet 2008 periodiseringar uppgående till 145 tkr som påverkades av 
övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning. Anslagsposten under Uo 26 1:4 uppgår dock endast 
till 43 tkr på grund av en felberäkning. Periodiseringarna, 145 tkr, har inte påverkat resultaträkningen 
under år 2009. Istället har 43 tkr bokförts direkt mellan posten Balanserad kapitalförändring och det 
särskilda anslaget, och 102 tkr har bokförts direkt mellan Balanserad kapitalförändring och 
Finanspolitiska rådets anslag under Uo 2 1:6. Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas 
anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2008, 41 tkr, är 
oförändrad. 
  
Värderingsprinciper  
Anläggningstillgångar   
Finanspolitiska rådet har inga anläggningstillgångar. Enstaka inköp under 15 tkr samt bärbara datorer 
kostnadsförs direkt. 
  
Omsättningstillgångar  
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda.  
  
Skulder  
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  
  
Ersättningar och andra förmåner  
Rådsledamöter   
  Ersättning
Lars Calmfors (ordförande) 180
Torben Andersen (vice ordförande) 127
Ledamöter: 
Michael Bergman (fr o m 2009-09-17) 32
Karolina Ekholm (t o m 2009-03-01) 18



13 

Martin Flodén 110
Laura Hartman 110
Ann-Sofie Kolm (t o m 2009-09-01) 73
Helena Svaleryd (fr o m 2009-09-17) 32
Lars Tobisson 110
Erik Åsbrink 110
  
Ledande befattningshavare   
  Ersättning
Kanslichef Lars Calmfors se ovan
Inga förmåner  
  
Rådsledamöters uppdrag som styrelse- och rådsledamot i andra  
myndigheter eller aktiebolag   
Lars Calmfors   
ledamot av Globaliseringsrådet  
styrelseledamot Vetenskapsrådet  
  
Martin Flodén  
ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd  
  
Laura Hartman  
ledamot i kommittéen Uppföljning och analys av de statliga upphandlarnas åtgärder   
för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen  
  
Lars Tobisson   
styrelseledamot i Artonett AB  
styrelseledamot i Bilato AB  
  
Erik Åsbrink  
ordförande i direktionen i Handelshögskolan i Stockholm  
styrelseordförande i Alecta   
styrelseledamot i Wallenstam AB  
styrelseledamot i Nordiska Investeringsbanken  
styrelseordförande i Åsbrink & Far AB   
styrelseordförande i Svensk Hypotekspension AB  
styrelseordförande i Försäkringskassan   
styrelseordförande i LightLab Sweden AB   
styrelseordförande i Återvinningsindustrierna   
ordförande i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd    
  
Anställdas sjukfrånvaro  
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet anställda vid 
myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte överstigit tio personer. 
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Forts. 3.4 Tilläggsupplysning och noter 

 
NOTER    
(tkr)     
Resultaträkning   
      2009 2008
Not 1 Intäkter av anslag  
  Intäkter av anslag 6 471 6 288
  Summa 6 471 6 288
    

  

Summa "Intäkter av anslag" (6 471 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (6 615 tkr) på anslagen Uo 
2 1:6 och Uo 26 1:4. Skillnaden (145 tkr) beror på den totala övergångseffekt som uppkommit med 
anledning av införandet av kostnadsmässig anslagsavräkning: dels har en del förts till anslag under 
Uo 26 1:4 (43 tkr), dels har en del som på grund av felaktig beräkning inte räknades med i 
övergångseffekterna (102 tkr) förts mot anslaget under Uo 2 1:6. 

     
Not 2 Kostnader för personal   

  
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 2 976 2 716

  Övriga kostnader för personal 1 284 1 303
  Summa 4 260 4 019
  Jämförelsetalen från 2008 har justerats.  
    
Not 3 Årets kapitalförändring  
  Periodiseringsdifferenser 0 -185
  Summa 0 -185

  
Periodiseringar anslagsavräknas fr o m. år 2009. Därför uppstår inga periodiseringsdifferenser 
under kapitalförändring. 

     
Balansräkning   
      2009-12-31 2008-12-31

Not 4 Fordringar hos andra myndigheter  
  Fordran ingående mervärdesskatt 10 61
  Summa 10 61
    

Not 5 Förutbetalda kostnader   
  Konsulttjänster 72 0
  Övriga förutbetalda kostnader 70 42
  Summa 142 42
    

Not 6 Avräkning med statsverket  

  Anslag i icke räntebärande flöde  
  Ingående balans 397 0
  Redovisat mot anslag 6 614 6 288

  
Medel hänförbara till transfereringar m m som betalats till icke 
räntebärande flöde -6 663 -5 891

  Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 348 397
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Balansräkning 
   2009-12-31 2008-12-31

Not 6 
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag  

  Ingående balans 41 -
  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 -
  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 

mot anslag 41  
    
  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i 

Riksbanken  
  Ingående balans -61 0
  Inbetalningar i icke räntebärande flöde 300 239
  Utbetalningar i icke räntebärande flöde -6 912 -6 191
  Betalningar hänförbara till anslag 6 663 5 891
  

Övriga skulder på statens centralkonto i Riksbanken -10 -61
    
  Summa Avräkning med statsverket 379 336
    

Not 7 Upplupna kostnader  
  Upplupna semesterlöner och löner inkl sociala avgifter 151 142
  Övriga upplupna kostnader 90 85
  Summa 241 227
     

Anslagsredovisning   
Not 8 Uo 2 1:6 ap.1   
  Finanspolitiska rådet (ram)   

  

Enligt regeringsbeslutet 2009-05-28, dnr FI2009/4428, har det gjorts en indragning av 
anslagsmedel med 43 tkr motsvarande övergångseffekten. Indragningen har gjorts den 25 juni 
2009. 

  Enligt regleringsbrevet disponerar Finanspolitiska rådet en anslagskredit på 212 tkr. 

  
Myndigheten får disponera hela det ingående överföringsbeloppet från föregående år enligt årets 
regleringsbrev. 

  Anslaget är icke räntebärande.   
     

Not 9 Uo 26 1:4 ap.10   
  Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning, Finanspolitiska rådet 

  
Enligt regeringsbeslutet 2009-05-28, dnr FI2009/4428, har Finanspolitiska rådet tilldelats rätten att 
överskrida anslagsposten 10 under anslaget med 43 tkr. 
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3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter  

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 
(tkr) 2009 2008 
  
Låneram Riksgäldskontoret  
Beviljad 300 300 
Utnyttjad 0 0 
  
Kontokrediter Riksgäldskontoret ej tillämplig ej tillämplig 
  
Räntekonto Riksgäldskontoret ej tillämplig ej tillämplig 
  
Avgiftsintäkter ej tillämplig ej tillämplig 
  
Anslagskredit  
Beviljad 212 179 
Utnyttjad 0 0 
  
Anslag  
Ramanslag  
Anslagssparande 1 262 807 
Varav intecknat 0 0 
  
Bemyndiganden ej tillämplig ej tillämplig 
  
Personal  
Antalet årsarbetskrafter (st) 3 3 
Medelantalet anställda (st) 4 3 
  
Driftkostnad per årsarbetskraft 2 157 2 157 
  
Kapitalförändring*  
Årets 0 -185 
Balanserad 0 0 
Finanspolitiska rådet började sin verksamhet den 1 augusti 2007. Rådet inordnades i den 
statliga redovisningsorganisationen fr o m den 1 januari 2008.  
  
* Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring 
+/- 0. Balanserad kapitalförändring från 2008 har reglerats i samband med övergången till 
kostnadsmässig anslagsavräkning, dels under det särskilda anslaget Uo 26 1:4, dels 
under anslaget Uo 2 1:6. Belopp avseende semesterlöneskulden t.o.m. 2008 har omförts 
till posten Avräkning med statsverket enligt undantagsbestämmelsen. 
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4. Beslut om årsredovisning  
 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter 
och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
 
Stockholm, 2010-02-19 
 
 
 
 
 
Lars Calmfors 
Myndighetschef för Finanspolitiska rådet  
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Bilaga 1  
 
Ledamöter i det särskilda rådet 
 
Lars Calmfors (ordförande)  
Torben Andersen (vice ordförande)  
Michael Bergman (ledamot) fr o m 2009-09-17 
Martin Flodén (ledamot)  
Laura Hartman (ledamot)      
Helena Svaleryd (ledamot) fr o m 2009-09-17 
Lars Tobisson (ledamot)  
Erik Åsbrink (ledamot)  
 
 
Karolina Ekholm (ledamot) t o m 2009-03-01 
Ann-Sofie Kolm (ledamot) t o m 2009-09-01 
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Bilaga 2  
 
Publikationer 2009 
 
Rapporter  
 
Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2009. 
Swedish Fiscal Policy, report of the Swedish Fiscal Policy Council 2009. 
 
Kommentarer till Budgetpropositionen 2010. 
Comments on the 2010 Budget Bill.  
 
 
Rapporter i serien Studier i finanspolitik  
 
2009/1: Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008/vintern 2009, Clas Bergström, 
Handelshögskolan i Stockholm. 
 
2009/2: Automatic Fiscal Stabilizers in Sweden 1998-2009, Martin Flodén, Handelshögskolan i Stockholm och 
Finanspolitiska rådet. 
 
2009/3: Industripolitik för den svenska fordonsindustrin, Rikard Forslid, Stockholms universitet och Karen Helene 
Ulltveit-Moe, Oslo universitet. 
 
2009/4: An evaluation of selected reforms to education and labour market policy in Sweden, Alan B. Krueger, Princeton 
University/NBER och Mikael Lindahl, Uppsala universitet.  
 
2009/5: Net wealth analysis and long-term fiscal policymaking, Per Molander, Mapsec.  
 
2009/6: Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?, Oskar Nordström Skans, IFAU.  
 
2009/7: Arbetsmarknaden för de äldre, Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö, Stockholms universitet.  
 
 


