
Finanspolitiska rådet, Box 3273, SE-103 65 Stockholm, Kungsgatan 12-14, Tel: +46 8 453 59 90, Fax: +46 8 453 59 64 
info@finanspolitiskaradet.se  www.finanspolitiskaradet.se  

 
 
 

Finansdepartementet 
103 33 Stockholm  
     17 februari 2014 
     dnr 13–2014–6 

Budgetunderlag för 2015–2017 

 
Finanspolitiska rådet överlämnar härmed budgetunderlag för åren 2015–2017. Budgetunderlaget 
innehåller:  
 

1. Myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskaps-
åren.  

2. Redovisning av överskott av anslagsmedel från 2013.  

 

 
1. Myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande 
räkenskapsåren 
 
Riksdagen har beslutat om medel för Finanspolitiska rådets verksamhet för 2014. För innevarande 
budgetår uppgår ramanslaget till 9 469 tkr jämfört med 9 235 tkr för budgetåret 2013. Höjningen är 
ett resultat av sedvanlig pris- och löneomräkning. Under 2014 disponerar Finanspolitiska rådet 
anslagsmedel på sammanlagt 9 746 tkr. Detta förklaras med att ett anslagssparande på 277 tkr från 
2013 får behållas. 
 
I dagsläget ser Finanspolitiska rådet inget behov av att äska ytterligare resurser för att finansiera sin 
verksamhet de närmaste åren.  

 
Sammanställning  

I tabell 1 redovisas Finanspolitiska rådets förslag till finansiering för åren 2015–2017. Posten 
Anvisat/beräknat, alternativ 1 innehåller utfall och beslutad anslagstilldelning i fasta priser för 2015–
2017 (dvs. utan antaganden om årliga pris- och löneomräkningar).  
 
Posten Alternativ 2 är Finanspolitiska rådets förslag till finansiering för 2015–2017 och är baserat på 
2014 års tilldelning av riksdagen. Beloppen är angivna i 2014 års priser som i sedvanlig ordning för 
åren 2015–2017 ska pris- och löneomräknas. Anslaget används för Finanspolitiska rådets 
förvaltningskostnader.  
 
Tabell 1. Myndighetens förslag till finansiering 2015–2017 
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, Anslag 1:6, ap. 1 
Finanspolitiska rådet, (ram tkr) 
 

Anslag 2013 
Utfall 

2014 
Prognos 

2015 
Beräknat 

2016 
Beräknat 

2017 
Beräknat 

Anvisat/beräknat, alternativ 1 9 105 9 469 9 469 9 469 9 469 

Finanspolitiska rådets förslag, 
alternativ 2       

Ytterligare resurser   0 0 0 

Summa totalt, alternativ 2 9 105 9 469 9 469 9 469 9 469 
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Finanspolitiska rådet anhåller således om att årliga medel motsvarande 9 469 tkr i 2014 års priser 
med sedvanlig pris- och löneomräkning, ställs till förfogande för verksamheten för vart och ett av 
åren 2015, 2016 och 2017.  
 

För budgetåret 2014 har Finanspolitiska rådet enligt regleringsbrevet en anslagskredit på 3 procent 
av ramanslaget, vilket möjliggör en bättre planering och hushållning med tilldelade medel.  
 
 
Övriga frågor  

Investeringar i anläggningstillgångar 

Under budgetåret 2013 var låneramen för investeringar i anläggningstillgångar 150 tkr. Under 2013 
gjordes inga investeringar i anläggningstillgångar och inga lån togs för detta ändamål. Under 
budgetåret 2014 är låneramen för detta ändamål 150 tkr. Finanspolitiska rådet anser att detta är 
rimligt och tillräckligt för detta ändamål.  
 
Tabell 2. Beräknade kostnader för investeringar i anläggningstillgångar (tkr) 
 

 2014 2015 2016 2017 
Ingående balans lån 
Riksgäldskontoret 0 17 42 57 

Beräknad nyupplåning 25 50 50 50 

Beräknad amortering  8 25 35 50 

Beräknad ränteutgift 0,75 1,8 2,55 3 

Ränteantagande 3 3 3 3 

Låneram 150 150 150 150 

 
 

2. Redovisning av överskott av anslagsmedel från 2013 
 
Vid verksamhetsårets slut 2013 fanns ett överskott på 398 tkr. Detta förklaras av en senareläggning 
av ett större analysuppdrag vilket har medfört att utbetalningen sker först efter årsskiftet 2013/14. 
Överskottet förklaras också av en längre tids utlåning av personalresurser till Finansdepartementet 
som inte ersattes av vikarie samt en felaktig uppskattning av semesterlöneskulden. Överskottet 
kommer att användas till att täcka kostnader dels för aviserad prishöjning från Statens Servicecenter 
dels för omställning till nytt fakturahanteringssystem. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av kanslichef Joakim Sonnegård. Föredragande har varit 
administrativt ansvariga Åsa Holmquist.  
 

 
 
 
Joakim Sonnegård 
Kopia till: Ekonomistyrningsverket, Riksdagens utredningstjänst, Riksrevisionen, Statskontoret.  


