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1 Förord
Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att bistå det särskilda råd (nedan kallat
”rådet”) som finns vid myndigheten. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av
regeringens finanspolitik och övriga ekonomiska politik. Rådets uppgift fullföljs framför allt genom
publicering av den årliga rapporten Svensk finanspolitik. Årsrapporten överlämnas till regeringen, och
utgör även ett underlag för riksdagens granskning av regeringens politik. Som ett led i uppdraget
publicerar även rådet underlagsrapporter 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.
Rådet startade sin verksamhet 1 augusti 2007 och har nu funnits i drygt tolv år. Tolv årsrapporter
har lämnats till regeringen, 56 underlagsrapporter i rådets serie Studier i finanspolitik och en rapport
i rådets nya serie Särskilda studier från Finanspolitiska rådet har publicerats. De elva senaste
årsrapporterna har översatts till engelska och spritts internationellt. Rådets synpunkter har
uppmärksammats i den svenska ekonomisk–politiska diskussionen och utgör en referenspunkt i
debatten.
Joakim Sonnegård
Kanslichef för Finanspolitiska rådet
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2 Resultatredovisning
2.1 Finanspolitiska rådets uppgifter enligt instruktion

Rådet ska 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. Rådet ska senast den 15 maj varje
år lämna en rapport till myndigheten. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten
lämnas senast den 10 maj. I rapporten ska rådet redovisa sina analyser och bedömningar. Eventuellt
avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av rapporten. Myndigheten ska samma dag
lämna rådets rapport med eget yttrande till regeringen. Vidare ska rådet verka för en ökad offentlig
diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.1
2.2 Finanspolitiska rådets uppgifter enligt regleringsbrev för 2019

Enligt rådets regleringsbrev för 2019, ska myndigheten redovisa en prognos för utvecklingen av
myndighetens anslag för åren 2019–2022 med tillhörande kommentarer senast den 25 oktober
enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Vidare ska rådet senast den 5 april redovisa till
Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten
som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända (Moderna beredskapsjobb).2
2.3 Publikationer

Årsrapport Svensk finanspolitik
Rådets uppgift fullföljs framför allt genom publicering av den årliga rapporten Svensk finanspolitik.
Den 7 maj överlämnade rådet sin tolfte årsrapport, Svensk finanspolitik 2019, till regeringen.
Rapporten trycktes upp och skickades till riksdagen, regeringskansliet, media samt till personer som
anmält sitt intresse för rapporten. Årsrapporten översattes också till engelska. Översättning trycktes
även upp och spreds internationellt.
Underlagsrapporter Studier i finanspolitik och Särskilda studier från Finanspolitiska rådet
Som ett led i uppdraget publicerar även rådet underlagsrapporter om olika aspekter av
finanspolitiken och den övriga ekonomiska politiken. Underlagsrapporter beställs på områden där
rådet bedömer att ytterligare underlag behöver tillföras: det kan antingen röra sig om ny forskning
eller om sammanfattningar/bedömningar av forskningsläget på ett område. Ett krav på
underlagsrapporterna 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 har rådet publicerat en underlagsrapport i serien Studier i finanspolitik. Rapporten handlar
om regleringar av privata hyresmarknader i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Österrike, Tyskland
och Storbritannien.
•

2019/1, Reglering av hyresmarknader, av Fredrik Kopsch

Se Finanspolitiska rådets instruktion om rådets uppgifter, förordning (2011:446) med instruktion för
Finanspolitiska rådet. (SFS-nummer 2011:446, ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1316).
2 Se Finanspolitiska rådets regleringsbrev för 2019 om rådets uppgifter (mål och krav), Finanspolitiska rådet
regleringsbrev Fi2018/03884/RS (delvis).
1
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Under året har rådet även skrivit en egen rapport som publicerats i den nya serien Särskilda studier
från Finanspolitiska rådet. Rapporten handlar om hur hushållen påverkas av friare hyressättning och
likformig fastighetsbeskattning.
•

2019, Friare hyressättning och likformig bostadsbeskattning. Hur påverkas hushållen?, av
Finanspolitiska rådet

2.4 Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken

Som ett ytterligare led i uppdraget anordnar även rådet konferenser och rådets ledamöter deltar i
samhällsdebatten med sina egna synpunkter på den ekonomiska politiken. Under året har rådet
anordnat tre konferenser:3
•
•
•

7 maj: Pressträff om årsrapporten Svensk finanspolitik 2019
10 maj: Konferens om årsrapporten Svensk finanspolitik 2019 (ca 165 deltagare)
13 juni: Konferens om Bostadspolitiken (ca 105 deltagare)

Deltagande i svensk ekonomisk-politisk debatt och rådets genomslag
Årsrapporten presenterades på finansutskottets öppna utfrågning i riksdagen den 9 maj. Rådet och
kansliet har under året föreläst, tagit emot internationella delegationer samt deltagit i en rad
seminarier, workshops och andra offentliga sammanhang. Rådsledamöterna har vid flera tillfällen
intervjuats i tidningar, TV och radio. Utfrågningen i finansutskottet visades i riksdagens
webbsändning samt i SVT Forum.
Ett annat sätt att uppskatta Finanspolitiska rådets medverkan i den ekonomisk-politiska debatten
är att mäta hur många som går in på rådets hemsida. I tabellen nedan visas unika sidvisningar för
år 2018 och 2019. Antalet personer som har besökt rådets hemsida har varit ungefär det samma
under 2018 och 2019.
Antal besök på Finanspolitiska rådets hemsida
År
Totalt antal
Genomsnittligt antal per dag
2018

24 402

2019
24 783
Källa: Google Analytics och egen sammanställning.

Högsta antal enskild dag

67

1 957

68

1 516

Ett ytterligare mått för intresset av rådets arbete är hur många gånger de rapporter som publiceras
på rådets hemsida har laddats ned under året. Årsrapporten Svensk finanspolitik 2019 har laddats ner
848 gånger, medan sammanfattningen laddats ned 376 gånger, under 2019. Den engelska
översättningen av rapporten och sammanfattningen har laddats ner 181 respektive 128 gånger.
Underlagsrapporten som publicerats under året, Reglering av hyresmarknader har laddats ner 12
gånger. Den första särskilda studien från Finanspolitiska rådet, Friare hyressättning och likformig
bostadsbeskattning, laddades ner 375 gånger under året. Ett urval av antal nedladdningar under
2019 för fler publikationer visas i tabellen nedan.

3

Mer information om konferenserna finns på rådets hemsida www.fpr.se.
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Antal nedladdningar under 2019
Publikation
Rapporter och sammanfattningar
Svensk finanspolitik 2019
Sammanfattning Svensk finanspolitik 2019
Swedish Fiscal Policy 2019
Summary Swedish Fiscal Policy 2019
Underlagsrapporter
2019/1 Fredrik Kopsch. Reglering av hyresmarknader
Särskilda studier
Friare hyressättning och likformig bostadsbeskattning
Källa: Google Analytics och egen sammanställning.

Antal nedladdningar
848
376
181
128
12
375

Regeringens och riksdagens mottagande
Årsrapporten sammanfattas i finansutskottets betänkande 2018/19:FiU20 Riktlinjer för den
ekonomiska politiken. Betänkandet innehåller även protokollet från finansutskottets öppna
utfrågning om rådets rapport den 9 maj. I Budgetproposition för 2020 kommenteras även rådets
årsrapport.
Internationell press och internationella kontakter
Rådets ledamöter och kansli deltog i en rad internationella sammanhang under 2019. Rådets
ordförande Harry Flam har under året träffat representanter för IMF samt deltagit i ett möte i
nätverket för europeiska oberoende finanspolitiska institutioner. Kansliet har under året tagit emot
internationella delegationer från flera länder för diskussioner kring det svenska finanspolitiska
ramverket. Utöver det har kansliet deltagit i möten med de nordiska och baltiska motsvarigheterna
till finanspolitiska rådet samt deltagit i möten för samarbetsgrupper inom EU och OECD för
finanspolitiska råd.
2.5 Återrapportering enligt regleringsbrev för 2019

Under året har en prognos på myndighetens anslag redovisats. Prognosen redovisades den 22
oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Under året har även en redovisning till
Statskontoret gjorts angående regeringsuppdraget Moderna beredskapsjobb. Redovisningen gjordes
den 13 mars enligt instruktion från Statskontoret.
2.6 Verksamhet och organisation

Rådets sex ledamöter fullgör sina uppdrag som bisysslor vid sidan av sina ordinarie anställningar
eller andra engagemang mot ett begränsat arvode. På rådets kansli (myndigheten) arbetar fem
medarbetare (en kanslichef, två utredningsekonomer, en forskningsassistent samt en administrativt
ansvarig). Rådet hyr lokaler av Konjunkturinstitutet, där kansliet fram till årsskiftet 2019/2020
disponerade fem arbetsrum och hade tillgång till konferenslokaler. 4
Kärnan i rådets verksamhet under året är rådsmötena. Dessa hålls ungefär en gång i månaden utom
under sommaren. Under året hölls sammanlagt elva rådsmöten. Årets arbetscykel börjar på hösten
då inriktningen på den kommande årsrapporten diskuteras och underlagsrapporter beställs. Under
hösten påbörjas också arbetet med utkast till årsrapporternas olika kapitel. Under våren
I januari 2020 flyttade rådet (kansliet) med Konjunkturinstitutet (KI) till nya hyreslokaler på Fleminggatan 7 i
Stockholm, där rådet hyr två arbetsrum av KI. Mer om detta i årsredovisningen för 2020.
4
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intensifieras arbetet med årsrapporten och med att färdigställa underlagsrapporterna. Arbetet
avslutas med att årsrapporten överlämnas till regeringen i mitten av maj och att rådet ordnar en
pressträff, samt två stora konferenser då rapporterna (årsrapporten samt beställda
underlagsrapporter) presenteras. Löpande under året deltar rådets ledamöter och kansliet i
presentationer och andra externa kontakter. För att få mer information om regeringens
överväganden och analysunderlag genomför rådet en utfrågning och studerar interna
analysunderlag på finansdepartementet.
2.7 Kompetensförsörjning

God kompetensförsörjning är en central förutsättning för hög kvalitet i verksamheten. Målet för
rådets kompetensförsörjning 2019 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 forskningsassistenter att arbeta
tillsammans med ledamöterna i 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 tidskrifter. Rådet arbetar aktivt för att skapa
ett sådant kreativt arbetsklimat.
Under året har en forskningsassistent anställts. Vid rekryteringen av denne anlitades en extern
rekryteringsfirma. I uppdraget till firman ingick att sprida information vid universitet och högskolor
om rådet och möjligheterna att arbeta vid rådet efter en magisterexamen i nationalekonomi. Syftet
med detta var att öka intresset för rådets arbete bland utexaminerade nationalekonomer och på så
sätt öka antalet som söker de jobb vi utannonserar. Under året har utredningsekonomerna
regelbundet deltagit i internationella möten och haft kontakter med myndigheter och forskare i
Sverige. Ett av syftena med detta har varit att inhämta information som kan användas i arbete med
att skriva rapporter för rådets räkning. Ett annat syfte är att visa omvärlden att arbetet vid kansliet
innebär externa kontakter, vilket är tänkt att signalera att man som medarbetare vid kansliet ges
ansvar att representera rådet utåt. Sådant ansvar uppfattas ofta som attraktivt av potentiella
medarbetare. Utredningsekonomerna och forskningsassistenten har under året gått kurser i
analysverktyget FASIT. Kansliet har i och med detta säkerställt kompetens att självständigt utföra
analyser av inkomstfördelningsfrågor. Vidare har vi köpt in underlagsrapporter inom områden som
kansliet och det särskilda rådet inte besitter specialkunskap inom.
Under året har kontorsstöd som t.ex. IT-stöd och vaktmästeri köpts in från Konjunkturinstitutet,
och ekonomiadministrativt stöd som löneadministration, redovisning och bokslut har köpts in från
Statens servicecenter.
2.8 Verksamhetens intäkter och kostnader

Tabellen visar hur myndighetens intäkter och kostnader utvecklats de senaste tre åren.
(Belopp i tkr)
Intäkter av anslag
Kostnader

2019
10 007
10 007

2018
10 201
10 201

2017
8 708
8 708
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Verksamhetens kostnader under året uppgick till 10 007 tkr. Den största kostnadsposten var
kostnader för personal5 som uppgick till 7 325 tkr. Dessa bestod av:
•
•
•
•

personalkostnader för kansliet: ca 6 091 tkr,
arvoden till ledamöterna i det särskilda rådet: ca 1 010 tkr,
arvoden till författarna av rådets underlagsrapporter6: ca 86 tkr,
interna seminariekostnader och kurser, friskvård samt intern representation mm: ca 138
tkr.

Andra stora kostnadsposter under året har varit:
•
•
•
•

•
•
•

ekonomiadministrativt stöd från Statens servicecenter inkl. licenskostnader för EAsystem7: ca 647 tkr,
kostnader för lokaler: ca 517 tkr,
kontorsstöd från Konjunkturinstitutet: ca 310 tkr,
rådets anordnade konferenser8: ca 239 tkr,
kostnader för datalicenser: ca 204 tkr,
tryckning av rådets rapporter: ca 126 tkr,
statistik/dataanalyser9 från Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån till
årsrapporten Svensk finanspolitik 2019: ca 113 tkr.

2.9 Redovisning av prestationer avseende volym och kostnader

Utifrån rådets instruktion och verksamhet kan rådets prestationer delas upp i ”publikationer” och att
verka för en ”ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken”. Då rådet inte har någon
tidsredovisning är den redovisade årsarbetstiden för respektive prestation en uppskattning.
Rådets totala årsarbetstid var ca 9 950 timmar under 2019.10 Dessa har fördelats på prestationer
och administration. Administrationen stod för 16 procent av den totala årsarbetstiden.11 Dessa
timmar har fördelats ut proportionellt på respektive prestation. Fördelningen har baserats på den
nedlagda årsarbetstiden på respektive prestation. Kostnaderna per prestation omfattar tre
komponenter: arbetskostnader, direkta kostnader samt overheadkostnader för lokaler,
administration m.m.

Inklusive sociala avgifter.
Rapport 2019/1 reglering av hyresmarknader av Fredrik Kopsch. Samt rapport av Georg Graetz som kommer att
publiceras i maj 2020.
7 Lönesystem Palasso/Primula, e-fakturasystem (e-handel) VISMA Proceedo, och ekonomisystem Agresso.
8 7 maj 2019, 10 maj 2019 och 13 juni 2019 (direkta kostnader).
9 Inkl. utbildningar i FASIT.
10 Rådets totala årsarbetstid var ca 9 980 timmar under 2018, och 8 545 timmar under 2017.
11 Av den totala årsarbetstiden 2018 stod administrationen för 16 procent, och under 2017 stod administrationen för
15 procent.
5
6
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Prestationer 2019

Publikationer
Årsrapport Svensk
finanspolitik 2019/Swedish
fiscal policy 2019
Underlagsrapporter Studier
i finanspolitik och
Särskilda studier från
Finanspolitiska rådet

Volym

Andel av
årsarbetstid

Total
kostnad

Andel av
totala
kostnader

910 ex/100 ex

66 procent

6 469 tkr

64 procent

2 rapporter/150 ex vardera

23 procent

2 269 tkr

23 procent

894 tkr

9 procent

375 tkr

4 procent

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser
1 pressträff Svensk
7 procent
finanspolitik 2019
1 konferens Svensk
finanspolitik 2019
1 konferens om
Bostadspolitiken
Anföranden och
11 st
4 procent
presentationer

Prestationer 2018

Publikationer
Årsrapport Svensk
finanspolitik 2018/Swedish
fiscal policy 2018
Underlagsrapporter Studier
i finanspolitik

Volym

Andel av
årsarbetstid

Total
kostnad

Andel av
totala
kostnader

1000 ex/100 ex

84 procent

8 381 tkr

82 procent

3 rapporter

5 procent

688 tkr

7 procent

666 tkr

6 procent

466 tkr

5 procent

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser
1 pressträff Svensk
6 procent
finanspolitik 2018
1 konferens Svensk
finanspolitik 2018
1 konferens Det behövs en
ny skattereform
Anföranden och
20 st
5 procent
presentationer
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Prestationer 2017

Publikationer
Årsrapport Svensk
finanspolitik 2017/Swedish
fiscal policy 2017
Underlagsrapporter Studier
i finanspolitik

Volym

Andel av
årsarbetstid

Total
kostnad

Andel av
totala
kostnader

1000 ex/100 ex

82 procent

6 630 tkr

76 procent

3 rapporter

6 procent

808 tkr

9 procent

953 tkr

11 procent

317 tkr

4 procent

Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken
Rådets konferenser
1 pressträff Svensk
8 procent
finanspolitik 2017
1 konferens Svensk
finanspolitik 2017
1 konferens Studier i
finanspolitik
1 seminarium Tio år med
Finanspolitiska rådet: vad
händer härnäst?
Anföranden och
16 st
4 procent
presentationer

2.10 Resultatanalys

Inledning
Finanspolitiska rådet är en liten analysmyndighet med ca 10 mnkr i anslag. Rådet består av sex
ledamöter, som bistås av ett kansli med fem medarbetare. Rådets uppgift är att göra en oberoende
granskning av regeringens finanspolitik och övriga ekonomiska politik. Rådets uppgift fullföljs
framför allt genom publicering av den årliga rapporten Svensk finanspolitik.
Analys och bedömning
Den samlade bedömningen är att myndigheten har nått de övergripande verksamhetsmålen, och
att uppgifter enligt instruktion och regleringsbrev har genomförts.
Den 7 maj överlämnade rådet sin årsrapport, Svensk finanspolitik 2019, till regeringen, där rådet gör
en oberoende granskning av finanspolitiken och den övriga ekonomiska politiken. Rapporten
översattes även till engelska och spreds internationellt. Under 2019 publicerade även rådet två andra
rapporter, en rapport i serien Studier i finanspolitik om reglering av hyresmarknader, samt en rapport
i rådets nya serie Särskilda studier från Finanspolitiska rådet om den svenska bostadspolitiken.
Under året har rådet anordnat konferenser där rådets rapporter har diskuterats. Rådets ledamöter
har även hållit anföranden och presentationer om rådets rapporter, samt deltagit i debatten om den
ekonomiska politiken. Rådets pressträff om årsrapporten direktsändes på SVT. Årsrapporten
diskuterades även sedvanligt i en öppen utfrågning i riksdagen och refererades till i finansutskottets
betänkande 2019/20:FiU20. Regeringen kommenterade årsrapporten, likt tidigare år, i
budgetpropositionen. Även media har skrivit om rådets arbete. En sökning i redaktionell media
efter artiklar som nämner Finanspolitiska rådet, ger ungefär 250 artiklar.12 Samma sökning för 2018
ger omkring 300 artiklar. Rådets hemsida har besökts i ungefär samma utsträckning som förra året.

12

Hämtat från Newsmachine (en nyhetsbevakningstjänst som rådet prenumererar på).
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Jämfört med tidigare år, har det kostat mindre att ta fram årsrapporten, och det har kostat mer att ta
fram underlagsrapporter/Särskilda studier från Finanspolitiska rådet under 2019.13 Detta beror främst på
att rådet beslöt att lyfta ut ett kapitel i årsrapporten om den svenska bostadspolitiken och publicera
den i rådets nya skriftserie Särskilda studier från Finanspolitiska rådet. Vidare beror lägre kostnader för
ta fram årsrapporten, på att kansliet under året har gått kurser i analysverktyget FASIT, och därmed
kan göra analyser till rådets årsrapporter som tidigare behövt beställas utifrån.14
En generell utmaning i arbetet med att skriva rådets årsrapport är att med mycket begränsade
resurser - både personella och ekonomiska - genomföra den analys och granskning som uppdraget
kräver. Det är framför allt kansliet som står för arbetet med att producera analyser och underlag
som rådet sedan baserar sin årliga rapport på. Det säger sig självt att tre seniora nationalekonomer
och en forskningsassistent befinner sig i en svagare position än Finansdepartements ca 500
anställda - dvs. de som har producerat budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen.
Det gäller i synnerhet som Finanspolitiska rådet inte har de legala möjligheter som t.ex.
Riksrevisionen har att under granskningen begära ut underlag från Finansdepartementet. Trots
detta underläge har arbetet fram t o m 2018 gått bra. Kansliets kontakter med Finansdepartementet
har historiskt sett, i de allra flesta fall, resulterat i klargöranden som bidragit till förbättrad förståelse
av budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen och därmed underlättat arbetet
med att fullgöra myndighetens uppdrag.
År 2019 var ett speciellt år eftersom budgetpositionen för 2019 förlorade i riksdagsbehandlingen
och oppositionens alternativ vann. Det innebar att rådet fick analysera ett material som inte alls
hade den detaljrikedom och analytiska motivering som en ordinarie budgetproposition har.
Finansdepartementet kunde inte heller på samma sätt som i vanliga fall svara på de frågor om
politiken som kansliet/rådet hade. Kansliet försökte få fram ytterligare information från riksdagen
men fick inte det. I stället hänvisades kansliets tjänstemän till regeringskansliet (som inte hade
producerat den motion som riksdagen ställt sig bakom). Sammantaget innebar dessa
omständigheter att det blev betydligt svårare för myndigheten att fullfölja sitt uppdrag.
Myndigheten är mycket nöjd med de underlagsrapporter som beställts.
Att antalet presentationer och anföranden var lägre under 2019 än 2018 har sin förklaring i det
allmänpolitiska läget och att den ekonomiska politik som riksdagen beslutade om ur ett ramverksperspektiv inte var problematisk och därför inte blev föremål för kritik från rådets sida.
Sammantaget gjorde detta att det mediala intresset för rådets rapport inte var lika stort som under
valåret 2018.
Under 2019 har både en prognos med kommentarer på myndighetens anslag lämnats till regeringen
och likaså en återrapportering om regeringsuppdraget Moderna beredskapsjobb till Statskontoret. Då
Finanspolitiska rådet är en ”liten” myndighet fokuserar rådet på sin kärnverksamhet och köper
därför in administrativ stödservice. Från Konjunkturinstitutet som rådet hyr lokaler av, köps
kontorsstöd som t.ex. IT-stöd och vaktmästeri, och från Statens servicecenter köps
ekonomiadministrativt stöd som lönehantering, e-faktura, redovisning och bokslut. Kostnaderna
för den administrativa stödservicen från Statens servicecenter och de ekonomiadministrativa
systemen har ökat under åren och är utav betydelse då rådet är en liten myndighet. Ökade kostnader
för detta gör att tilldelade resurser i mindre utsträckning kan användas till myndighetens
kärnverksamhet.
13
14

Se även avsnitt 2.9 Redovisning av prestationer avseende volym och kostnader.
Dessa analyser har tidigare köpts från t.ex. Statistiska Centralbyrån och Konjunkturinstitutet.
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3 Finansiell redovisning
3.1 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2019

2018

10 007
10 007

10 201
10 201

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Summa

1
2
3

-7 325
-7 136
-585
-577
-2 096
-2 488
-2
0
-10 007 -10 201

Verksamhetsutfall

0

0

Årets kapitalförändring

0

0
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3.2 Balansräkning

BALANSRÄKNING
(tkr)

Not 2019-12-31

2018-12-31

51
51

59
59

TILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Summa

4

460
460

396
396

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

5

361
361

590
590

872

1 044

0
0
0

0
0
0

7

51
51

40
40

8

283
13
140
437

487
82
125
694

384
384

311
311

872

1 044

SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa
Skulder m.m.
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

6

9

10
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3.3 Anslagsredovisning

ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Uo 2 1:6 Ramanslag
ap.1 Finanspolitiska
rådet
Summa

Ingående
Årets tillöverdelning
föringsenl.
belopp regleringsNot
brev

11

Totalt Utgifter Utgående
dispoövernibelt
föringsbelopp
belopp

171

10 230

10 401

-10 007

394

171

10 230

10 401

-10 007

394
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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 samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna
råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna
råd till denna förordning.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)
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
Som anläggningstillgångar betraktas egenutvecklade dataprogram, förvärvade
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst ett halvt prisbasbelopp och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår
till lägst tre år.
Avskrivningstider och beloppsgräns har ändrats under år 2019 men
inga nyanskaffningar har skett under året så det har inte påverkat redovisningen.
Finanspolitiska rådet har för närvarande inga anläggningstillgångar.
Finanspolitiska rådet har inte haft några förbättringsutgifter på annans fastighet
och beslut om detta har inte heller fattats.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.
Bärbara datorer liksom mobiltelefoner och läsplattor anses ha en kortare livslängd
än tre år och kostnadsförs därför direkt.
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Fortsättning 3.4 Tilläggsupplysningar och noter
Värderingsprinciper
Tillämpade avskrivningstider
3 år
3 år
(eller licensens längd)
5 år
5 år
10 år

Datorer och kringutrustning
System, applikationer och licenser
Egenutvecklade system och applikationer
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Övriga inventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
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Fortsättning 3.4 Tilläggsupplysningar och noter
Ersättningar och andra förmåner
Finanspolitiska rådet
ledande
befattningsinnehavare/styrelseuppdrag
Joakim Sonnegård, kanslichef
Quarnia AB, ledamot

Lön i tkr
1 056

Inga förmåner

Finanspolitiska rådet
rådsledamöter/andra styrelseuppdrag
Ersättning i tkr
Harry Flam, ordförande
Coin - Investment Consulting AB, ledamot
Harry Flam AB, ordförande och ledamot
Kari Lotsberg, vice ordförande
Euroclear Sweden AB, ledamot

180

127

Peter Englund, ledamot t.o.m. 2019-06-30
AP3, vice ordförande
Finansinspektionen, ledamot
Wenner-Gren stiftelserna, ledamot

55

Åsa Hansson, ledamot
Fores, ledamot

110

Lina Aldén, ledamot fr.o.m. 2019-07-01
Inga andra uppdrag

55

Bertil Holmlund, ledamot t.o.m. 2019-06-30
Inga andra uppdrag

55

Pär Österholm, ledamot fr.o.m. 2019-07-01
Inga andra uppdrag

55

Ragnar Torvik, ledamot
Riksbankens jubileumsfond, ledamot

110

Inga förmåner

Anställdas sjukfrånvaro
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet anställda
vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte har överstigit tio personer.
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Fortsättning 3.4 Tilläggsupplysningar och noter

Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

Not

1

2

Kostnader för personal

2019

2018

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra
avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa

4 431
812
2 753
142
7 325

4 407
848
2 532
197
7 136

Övriga driftkostnader

2019

2018

Resor, representation, information
Köp av varor
Köp av tjänster

217
82
1 797

247
40
2 201

Summa

2 096

2 488

Minskade övriga driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående
år, beror främst på lägre kostnader för köp av tjänster. År 2019
beställdes mindre statistik och analyser från bland annat Statistiska
centralbyrån och Konjunkturinstitutet jämfört med år 2018.

Not

3

Finansiella kostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

2019

2018

2
2

0
0
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Fortsättning 3.4 Tilläggsupplysningar och noter

Noter
(tkr)

Balansräkning
Not

4 Förutbetalda kostnader

2019-12-31

2018-12-31

176
85
20
179
460

129
77
20
170
396

2019-12-31

2018-12-31

667
10 007

987
10 201

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till
icke räntebärande flöde

-10 262

-10 521

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde

412

667

-77
234
-10 470
10 262
-51

-77
261
-10 782
10 521
-77

361

590

2019-12-31

2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader Konjunkturinstitutet
Administrativa tjänster Konjunkturinstitutet
Sitevision
Macrobond
Summa

Not

5 Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga skulder på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket

Not

6 Myndighetskapital

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell.

Not

7 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

2019-12-31

2018-12-31

40
11
51

29
11
40
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Fortsättning 3.4 Tilläggsupplysningar och noter

Noter
(tkr)

Balansräkning
Not

8

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa

2019-12-31

2018-12-31

121
163
283

106
381
487

2019-12-31

2018-12-31

140
140

125
125

2019-12-31

2018-12-31

278
0
79
27
384

162
39
79
31
311

Minskade kortfristiga skulder till andra myndigheter år 2019
jämfört med år 2018, beror på att lokalhyran för kvartal 1 år 2020
betalades redan i december år 2019 till Konjunkturinstitutet.

Not

9

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Summa

Not

10 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader Statens servicecenter
Övriga upplupna kostnader Riksrevisionen
Summa

Anslagsredovisning
Not 11 Uo 2 1:6 ap.1
Finanspolitiska rådet (ramanslag)
Enligt regleringsbrevet disponerar Finanspolitiska rådet
en anslagskredit på 306 tkr.
Finanspolitiska rådet får disponera hela det ingående
överföringsbeloppet, då detta understiger 3% av
föregående års tilldelning 10 078 tkr enligt
regleringsbrevet.
Anslaget är icke räntebärande
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3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

2019 2018 2017 2016 2015

200
0

150
0

Kontokrediter Riksgäldskontoret

(Ej tillämpligt)

Räntekonto Riksgäldskontoret

(Ej tillämpligt)

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter

150
0

150
0

150
0

0
0

0
0

0
0

0
87

0
33

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

306
0

302
0

294
0

291
0

286
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande

394

171 1 314

219

109

5
6

5
6

Bemyndiganden
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

(Ej tillämpligt)

5
5

5
5

4
5

2 001 2 040 2 177 1 933 1 925

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

* I beräkningen av medelantalet anställda år 2015 t.om. år 2019 är inte eventuellt tjänstledig personal
frånräknad.
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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 den 19 februari 2020

Joakim Sonnegård
Kanslichef för Finanspolitiska rådet
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