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1 Förord 

Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att bistå det särskilda råd som finns vid 
myndigheten. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik 
och övriga ekonomiska politik. Rådets uppgifter fullföljs framför allt genom publiceringen av en 
årlig rapport. Rapporten överlämnas formellt till regeringen men utgör också ett underlag för 
riksdagens granskning av regeringens politik. Som ett led i uppdraget utger även rådet skrifter om 
olika aspekter på finanspolitiken och den övriga ekonomiska politiken samt anordnar 
konferenser. 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 sjätte 
verksamhetsår 2013-01-01 – 2013-12-31. 
 
 
 
 
Joakim Sonnegård 
Kanslichef  
  



Finanspolitiska rådet 

Årsredovisning för 2013 

 

4 

 

2 Resultatredovisning 

2.1 Finanspolitiska rådets uppgifter enligt instruktion1 

Enligt sin instruktion ska rådet följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den 
ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om, och därmed bidra till en 
ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet. Det 
särskilda rådet ska varje år lämna en rapport till myndigheten. I rapporten ska rådet redovisa sina 
analyser och bedömningar. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av 
rapporten. Myndigheten ska utan dröjsmål vidarebefordra det särskilda rådets rapport 
kompletterad med ett eget yttrande till regeringen. Vidare ska rådet verka för en ökad offentlig 
diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. 
 
 
2.2 Publikationer 

Årsrapporten  
Rådets uppgifter fullföljs framför allt genom publiceringen av en årlig rapport till regeringen. Den 
15 maj lämnade rådet sin sjätte årsrapport Svensk finanspolitik 2013 till regeringen. Rapporten 
behandlade det ekonomiska läget, bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning, den 
ekonomiska politiken, regeringens prognoser, det finanspolitiska ramverket, sänkt bolagsskatt och 
skärpta ränteavdrag för företag, klimatförändringar och finanspolitik samt finanspolitiken och 
inkomstfördelningen. Rapporten trycktes i ca 1 500 exemplar som skickades till finans-
departementet, riksdagen, universitetsinstitutioner, media samt till personer som anmält sitt 
intresse för rapporten. Rapporten översattes också till engelska och trycktes i ca 800 exemplar 
som skickades till finansdepartement, centralbanker, internationella organisationer och forskare 
runt om i världen samt till personer som anmält sitt intresse för rapporten. 

Underlagsrapporter  
Som ett led i uppdraget utger även rådet skrifter om olika aspekter på finanspolitiken och den 
övriga ekonomiska politiken. Underlagsrapporter beställs på områden där rådet bedömer att 
ytterligare forskningsunderlag behöver tillföras: det kan antingen röra sig om ny forskning eller 
om sammanfattningar/bedömningar av forskningsläget på ett område. Ett krav på rapporterna är 
att de ska hålla sådan kvalitet att de själva ska kunna tjäna som underlag för en bredare debatt. 
Syftet med underlagsrapporterna är i regel att ge rådet fördjupade underlag för analyserna i 
årsrapporterna. Under året publicerade rådet fem underlagsrapporter i skriftserien Studier i 
finanspolitik. Fyra av underlagsrapporterna trycktes i 250 exemplar som skickades till författarna 
till rapporterna samt till personer som anmält sitt intresse för rapporten. De publicerade 
underlagsrapporterna under 2013 är:  
 

 2013/1 Per Molander och Jörgen Holmquist: Reforming Sweden's budgetary institutions – 
background, design and experiences 

 2013/2 Konjunkturinstitutet: Effekter på inkomstfördelning och arbetsutbud av olika 
regelförändringar simulerade med FASIT 

 2013/3 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI): Systemfel i transportsektorn 

 2013/4 Erling Steigum: Sovereign wealth funds for macroeconomic purposes 

 2013/5 Peter Birch Sørensen: The Swedish housing market: trends and risks 
 
 

                                                 
1 Se förordning med instruktion (SFS 2011:446).  
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2.3 Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken 

Som ett ytterligare led i uppdraget anordnar rådet konferenser och rådets ledamöter deltar i 
samhällsdebatten med sina egna synpunkter på den ekonomiska politiken. 
 
Under året har rådet arrangerat tre konferenser:  
15 maj: Pressträff om årsrapporten. 
16 maj: Konferens om årsrapporten (ca 160 deltagare). 
10 juni: Konferens om 2013 års underlagsrapporter (ca 100 deltagare).  

Deltagande i svensk ekonomisk–politisk debatt och rådets genomslag  
Den 21 maj deltog rådets ordförande samt en rådsledamot tillsammans med finansministern och 
en inbjuden expert i Finansutskottets offentliga utfrågning med anledning av årsrapporten. 
Årsrapporten har också presenterats på bl.a. Finansdepartementet, Statskontoret, LO:s 
ekonomiska sekretariat, Södertörns högskola, Timbro och i Ekonomiklubben, Axess TV. 
 
Under året har rådets ledamöter hållit anföranden och deltagit i paneldiskussioner i olika 
sammanhang. Rådsledamöterna har även intervjuats i de stora affärs- och dagstidningarna samt i 
olika TV- och radiokanaler. Rådet och ledamöterna har omnämnts i totalt 1 399 artiklar under 
året.2 Artiklarna omfattar bl.a. ledarsidor, opinionsartiklar, granskande artiklar om det ekonomiska 
läget, finanspolitiken och rådets verksamhet. Vid publiceringen av årsrapporten upp-
märksammades den i de större dags- och affärstidningarna, lokaltidningar samt TV och radio. 
Pressträffen direktsändes i SVT Forum.  
 
Årsrapporten har under året laddats ner från hemsidan 4 329 gånger, varav 2 479 nedladdningar 
skedde från unika IP-adresser3. Den svenska versionen av årsrapporten har laddats ner 3 631 
gånger och den engelska versionen 698 gånger, varav 2 047 respektive 432 nedladdningar från 
unika IP-adresser.4 Det finns också fortsatt intresse för rådets tidigare rapporter. Se tabell 1 för en 
sammanställning över nedladdningsstatistiken för rådets rapporter. 
 

Tabell 1 Antal nedladdningar av rådets rapport Svensk finanspolitik under 2013 

 
Totalt Unika nedladdningar 

2013 års rapport 4 329 2 479 

   Varav Svensk finanspolitik 2013 3 631 2 047 

   Varav Swedish fiscal policy 2013 698 432 

   
2012 års rapport 3 605 1 865 

2011 års rapport 2 410 1 273 

2010 års rapport 2 169 1 111 

2009 års rapport 3 648 1 944 

2008 års rapport 1 158 614 

Anm: 2008 års rapport har ej översatts till engelska. 

 

                                                 
2 Källa: Meltwater News.  
3 Genom att mäta besök eller nedladdningar från unika IP-adresser rensas statistiken från personer som har besökt sidan eller laddat ner samma fil 
flera gånger, dvs. en persons besök räknas bara en gång per dag. Detta kan dock leda till att besökare som ser ut att dela IP-adress (t.ex. flera som 
arbetar för samma organisation) endast räknas som en person, vilket medför en viss underskattning i statistiken över antal besök och 
nedladdningar.  
4 Översättningen av årsrapporten publiceras på hemsidan först i september, vilket förklarar den lägre nedladdningssiffran för den engelska 
versionen. 
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De fem underlagsrapporterna som publicerades under året har blivit nedladdade sammanlagt 
6 651 gånger (varav 3 437 unika nedladdningar), fördelat enligt nedanstående tabell. 
 
Tabell 2 Antal nedladdningar av Studier i finanspolitik under 2013 

 
Totalt Unika nedladdningar 

2013/1 Molander & Holmquist 998 487 

2013/2 Konjunkturinstitutet 915 466 

2013/3 VTI 792 381 

2013/4 Erling Steigum 1 138 504 

2013/5 Peter Birch Sørensen  2 808 1 599 

 
Under året hade hemsidan i genomsnitt 61 unika besökare respektive 194 unika sidvisningar per 
dag, med toppar i maj då årsrapporten publicerades. 
 
Tabell 3 Genomsnittligt antal unika besökare per dag 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

63 57 56 54 94 71 49 46 60 52 60 64 

 
Tabell 4 Genomsnittligt antal unika sidvisningar per dag 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

169 184 205 185 246 181 142 144 216 211 207 243 

Regeringens och riksdagens mottagande 
I Budgetpropositionen för 2014 gör regeringen en genomgång av rådets slutsatser och 
rekommendationer samt en redovisning av regeringens ställningstaganden till dem. I Finans-
utskottets betänkande 2012/13:FiU20 tar utskottet upp rådets huvudsakliga slutsatser från 
årsrapporten samt återger utfrågningen den 21 maj i Finansutskottet. 

Internationell press och internationella kontakter 
Rådet har omnämnts i flera internationella rapporter under året, exempelvis IMF:s Sweden: 2013 
Article IV Consultation, IMF-rapporten “The functions and impact of fiscal councils” och 
OECD-rapporten ”How can fiscal councils strengthen fiscal performance?”.  
 
Rådets ledamöter och kansli har därtill under det gångna året deltagit i flera internationella 
sammanhang, däribland ett flertal konferenser, seminarier och möten med internationella 
delegationer. Rådet har deltagit i konferenser anordnade av Japans finansdepartement och Asian 
Development Bank Institute i Tokyo, Banco de Portugal och Portuguese Public Finance Council 
i Lissabon, IMF i Paris samt IMF och DG ECFIN i Bryssel. Kansliet har även tagit emot en 
delegation från budgetkommittén vid Armeniens parlament, besökt finska Statens Revisionsverk i 
Helsingfors och deltagit i en utfrågning anordnad av Finansutskottet vid Skottlands parlament. 
 
 
2.4 Verksamhet och organisation  

Rådets sex ledamöter fullgör sina uppdrag som bisysslor vid sidan av sina ordinarie anställningar 
eller andra engagemang mot ett begränsat arvode. Rådets kansli (myndigheten) består av fem 
personer (en kanslichef, två utredningsekonomer, en forskningsassistent och en administrativt 
ansvarig). Rådet hyr lokaler av Konjunkturinstitutet, där kansliet disponerar fem arbetsrum och 
har tillgång till konferenslokaler.  
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Kärnan i rådets verksamhet under året är rådsmötena. Dessa hålls ungefär en gång i månaden 
utom under sommaren. Under 2013 hölls sammanlagt 11 rådsmöten. Årets arbetscykel börjar på 
hösten då inriktningen på det kommande årets rapport (årsrapport) diskuteras och 
underlagsrapporter beställs. Under hösten påbörjas också arbetet med manus till årsrapporterns 
olika kapitel. Under våren intensifieras arbetet med årsrapporten och med färdigställandet av 
underlagsrapporterna. Arbetet avslutas med överlämnandet av årsrapporten till regeringen i 
mitten av maj och anordnandet av 2–3 stora konferenser då rapporterna presenteras. Löpande 
under året deltar rådets ledamöter och i viss mån även kansliet i presentationer och andra externa 
kontakter. För att få mer information om regeringens överväganden och analysunderlag 
genomför rådet utfrågningar och studerar interna analysunderlag på Finansdepartementet.  
 
I samband med rådsmötena arrangeras seminarier där inbjudna talare diskuterar något aktuellt 
ämne med rådet. Under året har följande seminarier hållits: 
 

 Lars Lindvall och Lena Sellgren, Konjunkturinstitutet, om fördelningsanalys. 

 Stéphanie Jamet, OECD, om sin Sverigerapport. 

 Lena Sellgren, Kristian Nilsson och Helena Knutsson, Konjunkturinstitutet, om beräkningar 
av S2-indikatorn. 

 Harry Flam, Stockholms Universitet, om utredningen om Riksbankens finansiella oberoende 
och balansräkning. 

 Peter Birch Sørensen, Köpenhamns Universitet, om sin underlagsrapport. 

 Erling Steigum, BI Norwegian Business School, Oslo, om sin underlagsrapport. 

 Åsa Hansson, Lunds universitet, om underlag till kapitel om bolagsskattesänkning. 

 Urban Hansson Brusewitz och Cecilia Renmyr, Finansdepartementet, om Budgetprocess-
kommitténs slutbetänkandet ”En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur” 
(SOU 2013:73). 

 Martin Jacob, WHU – Otto Beisheim School of Management, om rapporten Income shifting 
in Sweden: An empirical evaluation of the 3:12 rules (ESO 2012:4). 

 Tord Strannefors, Arbetsförmedlingen, om läget på arbetsmarknaden. 

 Laura Hartman och Peje Bengtsson, Försäkringskassan, om sjukfrånvarons utveckling. 

 Dirk Niepelt, Study Center Gerzensee, University of Bern, om sin underlagsrapport om 
finanspolitiska buffertar. 

 Erik Höglin, Ulla Robling och Erik Jonsson, Konjunkturinstitutet, om sitt utkast till 
underlagsrapport om den offentliga sektorns finansiella ställning. 

 
 
2.5 Kompetensförsörjning 

En god kompetensförsörjning är en central förutsättning för hög kvalitet i verksamheten. Målet 
för rådets kompetensförsörjning 2013 har varit att kunna attrahera, rekrytera och behålla 
personer med god kompetens inom rådets verksamhetsområde. En viktig förutsättning för att 
rådet ska vara en attraktiv arbetsplats, är möjligheten för utredningsekonomer och 
forskarassistenter att arbeta tillsammans med ledamöterna i det särskilda rådet. Att skapa goda 
förutsättningar för ett sådant samarbete är av överordnad betydelse för att rådet på kort och lång 
sikt ska vara en attraktiv arbetsplats. Förutom arbetet med att skriva den årliga rapporten 
uppmuntras även samarbete mellan kansliets personal och ledamöterna kring underlagsrapporter 
och artiklar i tidsskrifter. Rådet arbetar aktivt för att skapa ett sådant kreativt arbetsklimat.  
 
Under året har en utredningsekonom rekryterats. 
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Under året har administrativ service som t ex IT-stöd, utskick av rapporter och vaktmästeri köpts 
in från Konjunkturinstitutet, och ekonomiadministrativ service som t.ex. löneadministration, 
bokföring och bokslut har köpts in från både Statens Servicecenter och från Konjunktur-
institutet. 
 
 
2.6 Verksamhetens intäkter och kostnader 

Tabellen visar hur myndighetens intäkter och kostnader utvecklats de senaste tre åren.  
 
 
 

2013 2012 2011 

Intäkter av anslag  9 105 8 668 7 413 

Kostnader 9 105 8 668 7 413 

 
Verksamhetens kostnader under året uppgick till 9 1055 tkr. Den största kostnadsposten var 
kostnader för personal som uppgick till 6 031 tkr. Dessa bestod av:  
 

 personalkostnader för kansliet: ca 4 785 tkr,  

 arvoden till ledamöterna i det särskilda rådet: ca 1 013 tkr,  

 arvoden till författare av underlagsrapport: ca 79 tkr,  

 interna seminariekostnader och kurser, intern representation mm: ca 153 tkr.  
 
Andra stora kostnadsposter under året har varit:  
 

 rapport från Åsa Hansson, underlagsrapporter från Jörgen Holmquist och Per Molander samt 
från Konjunkturinstitutet: ca 487 tkr,  

 kostnader för lokaler: ca 486 tkr,  

 ekonomiadministrativ service från Statens Servicecenter (inkl. Agresso, e-faktura och Hermes): 
ca 477 tkr,  

 administrativ- och ekonomiadministrativ service från Konjunkturinstitutet: ca 430 tkr, 

 tryckning av rapporter: ca 179 tkr, 

 rekryteringskostnad: ca 168 tkr, 

 översättning av årsrapporten Svensk finanspolitik 2013 och underlagsrapporten Systemfel i 
transportsektorn: ca 101 tkr, 

 konferenser om Svensk finanspolitik 2013 och Studier i finanspolitik: ca 96 tkr,  

 revision av årsredovisning, ca 68 tkr,  
 
 

2.7 Redovisning av prestationer avseende volym och kostnader  

Rådets verksamhet har nu varit i gång i drygt sex år. En stor del av 2008 upptogs med att starta 
upp verksamheten. Under 2009 fick kansliet utökade personalresurser. Under 2010 hade 
verksamheten sitt första normala verksamhetsår, och var det första år då prestationer avseende 
volym och kostnader kunde redovisas på ett meningsfullt sätt eftersom verksamheten tidigare 
varit i en uppbyggnadsfas. År 2011 var andra året som prestationer avseende volym och 
kostnader kunde redovisas och jämföras med 2010. År 2013 är nu det fjärde året som 
prestationer avseende volym och kostnader kan jämföras med 2012, 2011 och 2010. 
 

                                                 
5 Se vidare den finansiella redovisningen, från sid 11.  
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Då rådet inte har någon tidredovisning är den redovisade årsarbetstiden för respektive prestation 
en uppskattning. Rådets verksamhet kan delas upp i prestationerna ”publikationer” och att verka 
för en ”ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken”.  
 

Prestationer 2013 Volym  Andel av 
årsarbetstid 

Total 
kostnad 

Andel av 
totala 

kostnader 

Publikationer  

Årsrapport Svensk 
finanspolitik 
2013/Swedish 
Fiscal Policy 2013 

1500 ex/800 ex 85 procent 7 137 tkr 78 procent 

Underlagsrapporter 
Studier i 
finanspolitik  

5 rapporter. 4 av rapporterna trycktes i 
250 ex vardera 

8 procent 1 290 tkr 14 procent 

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken  

Rådets konferenser 1 pressträff om Svensk finanspolitik 2013 
1 konferens om Svensk finanspolitik 2013  
1 konferens om Studier i finanspolitik  

5 procent 516 tkr 6 procent 

Anföranden och 
presentationer 

14 st 2 procent 163 tkr 2 procent 

 
Prestationer 2012 Volym  Andel av 

årsarbetstid 
Total 

kostnad 
Andel av 

totala 
kostnader 

Publikationer  

Årsrapport Svensk 
finanspolitik 
2012/Swedish 
Fiscal Policy 2012 

1300 ex/800 ex 85 procent 6 785 tkr 78 procent 

Underlagsrapporter 
Studier i 
finanspolitik  

6 rapporter. 4 av rapporterna trycktes i 
250 ex vardera 

8 procent 1 246 tkr 14 procent 

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken  

Rådets konferenser 1 pressträff om Svensk finanspolitik 2012 
1 konferens om Svensk finanspolitik 2012  
1 konferens om Studier i finanspolitik  

5 procent 481 tkr 6 procent 

Anföranden och 
presentationer 

18 st 2 procent 156 tkr 2 procent 

 
Prestationer 2011 Volym  Andel av 

årsarbetstid 
Total 

kostnad 
Andel av 

totala 
kostnader 

Publikationer  

Årsrapport Svensk 
finanspolitik 
2011/Swedish 
Fiscal Policy 2011 

2000 ex/800 ex 85 procent 6 013 tkr 81 procent 

Underlagsrapporter 
Studier i 
finanspolitik  

3 rapporter. Varje rapport trycktes i 250 
ex 

7 procent 784 tkr 11 procent 

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken  

Rådets konferenser 1 pressträff om Svensk finanspolitik 2011 
1 konferens om Svensk finanspolitik 2011  
1 konferens om Studier i finanspolitik  

6 procent 481 tkr 6 procent 

Anföranden och 
presentationer 

17 st 2 procent 135 tkr 2 procent 
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Prestationer 2010 Volym  Andel av 

årsarbetstid 
Total 

kostnad 
Andel av 

totala 
kostnader 

Publikationer  

Årsrapport Svensk 
finanspolitik 
2010/Swedish 
Fiscal Policy2010 

2000 ex/700 ex 76 procent 5 256 tkr 70 procent 

Underlagsrapporter 
Studier i 
finanspolitik  

9 rapporter. Varje rapport trycktes i 250 
ex  

11 procent 1 241 tkr 16 procent 

Övriga skrivelser 1 rapport om Synpunkter på 
överskottsmålet, trycktes i 500 ex  
1 skrivelse om rådets verksamhet och 
ställning 

2 procent 139 tkr 2 procent 

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken  

Rådets konferenser 1 pressträff om Synpunkter på 
överskottsmålet  
1 pressträff om Svensk finanspolitik 2010  
1 konferens om Svensk finanspolitik 2010  
2 konferens om Studier i finanspolitik  
1 konferens om oberoende 
finanspolitiska institutioner 

8 procent 691 tkr 9 procent 

Anföranden och 
presentationer 

34 st 3 procent 223 tkr 3 procent 

 
 
Rådets totala årsarbetstid var ca 9 702 timmar under 2013.6 Dessa har fördelats på prestationer 
och administration. Administrationen stod för 33 procent av den totala årsarbetstiden.7 Dessa 
timmar har fördelats ut proportionellt på respektive prestation. Fördelningen har baserats på den 
nedlagda arbetstiden på respektive prestation. Kostnaderna per prestation omfattar tre 
komponenter: arbetskostnader, direkta kostnader och overheadkostnader för lokaler, 
administration mm. Varje arbetad timme har åsatts en genomsnittlig timkostnad (inklusive sociala 
avgifter) för tre kategorier av personal (ordförande, ledamöter respektive kansli). Arbets-
kostnaden per prestation har beräknats som antalet nedlagda timmar per personalkategori 
(exklusive administration) multiplicerat med den genomsnittliga timkostnaden. Till detta har förts 
de direkta kostnader som hör till respektive prestation. Overheadkostnaderna (både direkta 
kostnader och arbetskostnader för administration) har fördelats ut proportionellt på respektive 
prestation. Fördelningen har baserats på den nedlagda arbetstiden på respektive prestation.  
 
 
2.8 Sammanfattning  

Finanspolitiska rådet startade sin verksamhet 1 augusti 2007 och har nu funnits i drygt sex år. Sex 
årsrapporter har lämnats till regeringen och 37 underlagsrapporter har publicerats. De fem 
senaste årsrapporterna har översatts till engelska och spritts internationellt. Rådet arrangerade 
under 2013 tre konferenser. Rådets synpunkter har uppmärksammats i den svenska ekonomisk–
politiska diskussionen, både i anslutning till publiceringen av årsrapporten och löpande under året 
som en referenspunkt i den politiska debatten.  
  

                                                 
6 Rådets totala årsarbetstid var ca 10 400 timmar under 2012, ca 9 800 timmar under 2011 och ca 10 800 timmar under 2010.  
7 Av den totala årsarbetstiden 2012 stod administrationen för 34 procent, under 2011 för 28 procent och under 2010 för 21 procent.  
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3 Finansiell redovisning 

3.1 Resultaträkning 

 

RESULTATRÄKNING 
    (tkr) Not 2013   2012 

     Verksamhetens intäkter 
    Intäkter av anslag 
 

9 105 
 

8 668 

Summa 
 

9 105 
 

8 668 

     Verksamhetens kostnader 
    Kostnader för personal 1 -6 031 

 
-5 922 

Kostnader för lokaler 
 

-486 
 

-476 

Övriga driftkostnader 2 -2 587 
 

-2 269 

Finansiella kostnader 3 -1 
 

-1 

Summa 
 

-9 105 
 

-8 668 

     

Verksamhetsutfall  0  0 

     Årets kapitalförändring 
 

0 
 

0 
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3.2 Balansräkning  

 

BALANSRÄKNING 

    (tkr) Not 2013-12-31   2012-12-31 

TILLGÅNGAR 
    Fordringar 
    Fordringar hos andra myndigheter 4 17 

 
26 

Övriga fordringar  2  0 

Summa 
 

19 
 

26 

     Periodavgränsningsposter 
    Förutbetalda kostnader 
 

328 
 

325 

Summa 
 

328 
 

325 

  
 

  Avräkning med statsverket 
    Avräkning med statsverket 5 396 

 
537 

Summa 
 

396 
 

537 

  
 

  SUMMA TILLGÅNGAR 
 

743 
 

889 

     

     KAPITAL OCH SKULDER 
    Avsättningar 
    Övriga avsättningar 6 40 

 
31 

Summa 
 

40 
 

31 

     Skulder m.m. 
    Skulder till andra myndigheter 
 

304 
 

183 

Leverantörsskulder 
 

42 
 

82 

Övriga skulder 
 

138 
 

142 

Summa 
 

484 
 

406 

     Periodavgränsningsposter 
    Upplupna kostnader 7 219 

 
451 

Summa 
 

219 
 

451 

  
 

  SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 
 

743 
 

889 
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3.3 Anslagsredovisning 

 

ANSLAGSREDOVISNING 

Redovisning mot anslag 
 

 Anslag   Ingående 
över-

förings- 
belopp 

Årets 
tilldelning 

enl. 
reglerings-

brev 

Indrag-
ning 

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
överförings- 

belopp (tkr) 
 

 
Not 

    

 

   Uo 2 1:6 Ramanslag 
   

 
   ap.1 Finanspolitiska 

rådet (ram) 8 404 9 235 -136 9 503 -9 105 398 

  
      

Summa 
 

404 9 235 -136 9 503 -9 105 398 
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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 rådets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring (FBF) samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till 
denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  

 I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § (FBF) tillämpar Finanspolitiska rådet brytdagen den 3 
januari. 

Brytdagen föregående år var den 4 januari.  

Efter brytdagen har fakturor överstigande 15 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 

 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 och förmån 

Lars Jonung, ordförande (t.o.m. 2013-08-31) 120 

John Hassler, ordförande (fr.o.m. 2013-09-01) 60 

John Hassler, vice ordförande (t.o.m. 2013-08-31) 85 

Eva Lindström, vice ordförande (fr.o.m. 2013-09-01) 42 

  Ledamöter: 
 Anders Björklund 110 

Steinar Holden 110 

Eva Lindström (t.o.m. 2013-08-31) 73 

Oskar Nordström Skans (fr.o.m. 2013-09-01) 37 

Irma Rosenberg 110 

  



  Finanspolitiska rådet 

  Årsredovisning för 2013 

 

15 

 

Rådsledamöter/andra styrelseuppdrag 
 

  Eva Lindström (vice ordförande Finanspolitiska rådet) 
 Myndigheten för Vårdanalys, styrelseordförande 
 Finansinspektionens styrelse, styrelseledamot 
 Nationalmuseums insynsråd, rådsledamot 
 Eva Lindström Consulting AB, styrelseordförande 
 Trafikverkets styrelse, styrelseledamot (fr.o.m. 2013-07-01)  

  Irma Rosenberg (ledamot Finanspolitiska rådet) 
 Riksgälden, vice styrelseordförande 

   

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag 
 

 
Lön 

Joakim Sonnegård (kanslichef Finanspolitiska rådet) 936 

Quarnia AB, styrelseledamot 
 MISTRA:s programstyrelse, styrelseledamot (fr.o.m. 2013-09-15)  

  Inga förmåner 
 

  Anställdas sjukfrånvaro 
 Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet anställda vid 

Finanspolitiska rådet de senaste två räkenskapsåren inte överstigit tio personer. 
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NOTER 
    (tkr) 

     

      Resultaträkning 
   

    2013-12-31 2012-12-31 

      Not 1 Kostnader för personal 
   

  
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 4 028  3 975 

  
Övriga kostnader för personal 2 003 

 
1 947 

  
Summa 6 031 

 
5 922 

      Not 2 Övriga driftkostnader 
   

  
Resor, representation, information 292 

 
264 

  
Köp av varor 97 

 
49 

  
Köp av tjänster 2 198 

 
1 955 

  
Summa 2 587 

 
2 269 

      Not 3 Finansiella kostnader 
   

  
Övriga finansiella kostnader 1 

 
1 

  
Summa 1 

 
1 

      

      Balansräkning 
       2013-12-31 2012-12-31 

      Not 4 Fordringar hos andra myndigheter 
   

  
Fordran ingående mervärdesskatt 17 

 
26 

  
Summa 17 

 
26 

      Not 5 Avräkning med statsverket 
   

  Anslag i icke räntebärande flöde 
     Ingående balans 563 

 
788 

  Redovisat mot anslag  9 105 
 

8 675 
  Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 

räntebärande flöde  -9 256 
 

-8 900 

  Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 412 
 

563 
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Balansräkning    

2013-12-31 2012-12-31 

  
      Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

     Ingående balans  0 
 

8 
  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 

 
-8 

  Fordran/skuld avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 0 

 
0 

  
      
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 

     Ingående balans -26 
 

-46 
  Inbetalningar i icke räntebärande flöde 293 

 
242 

  Utbetalningar i icke räntebärande flöde -9 539 
 

-9 122 
  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  9 256 

 
8 900 

  Saldo -16 
 

-26 

  Övriga skulder på statens centralkonto -16 
 

-26 
  

 
 

    Summa Avräkning med statsverket 396 
 

537 

      Not 6 Övriga avsättningar 
   

  
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 

     Ingående balans 31 
 

23 
  Årets förändring 9 

 
9 

  Utgående balans 40 
 

31 
  

    Not 7 Upplupna kostnader 
   

  
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 132 

 
189 

  Övriga upplupna kostnader Riksrevisionen 37  29 

  Övriga upplupna kostnader Statens Servicecenter 50  50 

  
Övriga upplupna kostnader 0 

 
183 

  
Summa 219 

 
451 

      

      
Anslagsredovisning 

   

      Not 8 Uo 2 1:6 ap. 1 
   

  
Finanspolitiska rådet (ram) 

   

  

Enligt regleringsbrevet disponerar Finanspolitiska rådet en 
anslagskredit på 277 tkr.  
Finanspolitiska rådet får disponera 268 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 
8 931 tkr enligt regleringsbrevet. 
Anslaget är icke räntebärande. 
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3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter 

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 

(tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 

      Låneram Riksgäldskontoret 
     Beviljad 150 150 150 150 300 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      Kontokrediter Riksgäldskontoret (Ej tillämpligt) 
   

      Räntekonto Riksgäldskontoret (Ej tillämpligt) 
   

      Avgiftsintäkter (Ej tillämpligt) 
   

      Anslagskredit 
     Beviljad 277 268 221 219 212 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      Anslag 
     Ramanslag 
     Anslagssparande 398 404 148 298 1 262 

varav intecknat 0 0 0 0 0 

      Bemyndiganden (Ej tillämpligt) 
   

      Personal 
     Antalet årsarbetskrafter (st) 4 5 4 4 3 

Medelantalet anställda (st) 5 5 4 4 4 

      Driftkostnad per årsarbetskraft 2 276 1 733 1 853 1 888 2 157 

      Kapitalförändring 
     Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 
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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, 2014-02-20 
 
 
 
 
 
Joakim Sonnegård 
Kanslichef för Finanspolitiska rådet  
 
 
  



Finanspolitiska rådet 

Årsredovisning för 2013 

 

20 

 

Bilaga 1 Ledamöter i det särskilda rådet  

Lars Jonung (ordförande) t.o.m. 2013-08-31 
John Hassler (vice ordförande) t.o.m. 2013-08-31 (ordförande) fr.o.m. 2013-09-01 
Eva Lindström (ledamot) t.o.m. 2013-08-31 (vice ordförande) fr.o.m. 2013-09-01 
Anders Björklund (ledamot) 
Steinar Holden (ledamot) 
Oskar Nordström Skans (ledamot) fr.o.m. 2013-09-01 
Irma Rosenberg (ledamot) 
 
 

Bilaga 2 Publikationer 2013 

Årsrapport   
Svensk Finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2013. 
Swedish Fiscal Policy, report of the Swedish Fiscal Policy Council 2013. 
 
Underlagsrapporter i serien Studier i finanspolitik 
2013/1 Per Molander och Jörgen Holmquist: Reforming Sweden's budgetary institutions – 
background, design and experiences 
2013/2 Konjunkturinstitutet: Effekter på inkomstfördelning och arbetsutbud av olika 
regelförändringar simulerade med FASIT 
2013/3 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI): Systemfel i transportsektorn 
2013/4 Erling Steigum: Sovereign wealth funds for macroeconomic purposes 
2013/5 Peter Birch Sørensen: The Swedish housing market: trends and risks 
 


