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Budgetunderlag avseende åren 2019-2021 
 

 

 

Hemställan 
 

Utifrån denna redogörelse hemställer Folke Bernadotteakademin att regeringen 

beslutar 

 

att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 004 001 Folke Bernadotteakademin för år 2019 till 

125 925, för år 2020 till 128 080, för år 2021 till 129 550 tkr 

 

att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 001 004 Biståndsverksamhet för år 2019 till 98 600, 

för år 2020 till 106 250, för år 2021 till 104 590 tkr 

 

att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 001 042 Biståndsverksamhet för år 2019 till 85 000, 

för år 2020 till 85 000, för år 2021 till 85 000 tkr 

 

att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 05 01 002 006 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 

– del till FBA för år 2019 till 29 871, för år 2020 till 30 139, för år 2021 till 30 487 tkr 

 

 

 

 
Sven-Eric Söder 

Generaldirektör 

Inger Näslund 
Ekonomichef  
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1. Inledning  

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling som arbetar med 

internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning 

och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer samt 

bidrar med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och 

OSSE.  

 

FBA:s verksamhet finansieras till övervägande del med anslag över utgiftsområde 7 

Internationellt bistånd, men myndigheten erhåller också anslag från utgiftsområde 5 

Internationell samverkan samt vissa bidragsmedel.   

 

I föreliggande dokument presenteras myndighetens budgetunderlag för perioden 2019-2021. 

Inledningsvis konstaterar FBA att behoven i världen och regeringens prioriteringar tyder på att 

myndigheten fortsätter vara en viktig aktör för genomförandet av regeringens politik inom området 

och att fokus nu ligger på att genomföra de nya uppdrag som myndigheten tilldelats. FBA har inför 

2018 både tilldelats ökade sakanslag och ett ökat ramanslag för förvaltning. Myndigheten uttrycker 

därmed inte behov av ytterligare medel, utöver den ökning som följer av regeringens styrning i de 

fleråriga strategier som redan är tilldelade eller för vilka beslut väntas under 2018. Efter denna 

inledning beskriver FBA myndighetens arbete med att systematisera verksamhetens finansiering och 

vad som skulle underlätta detta, samt ger förslag på hur syftet med FBA:s bidragshantering skulle 

kunna förtydligas för att effektivisera hanteringen. FBA ger sedan en bild av hur kostnaden för 

myndighetens lokaler förväntas utveckla sig och fastslår slutligen behov av författningsändringar 

samt ger förslag till finansiering under den aktuella budgetunderlagsperioden i enlighet med 

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

2. Ökade uppdrag till Folke Bernadotteakademin  

Efter en längre tid av global nedgång har antalet väpnade konflikter ökat de senaste åren. Trenden 

vände 2012 och har sedan fortsatt uppåt. 2015 pågick 50 väpnade konflikter i världen, vilket var det 

högsta antalet konflikter i världen på 24 år. Sju år av inbördeskrig i Syrien har skapat ofattbar 

förödelse. Andra exempel som världen fått upp ögonen för under senare år är konflikten i Myanmar 

där tusentals människor ur folkgruppen rohingya dödats och drivits på flykt, samt konflikten i Jemen 

som enligt FN nu orsakar en av världens värsta humanitära katastrofer. Konflikthärdar i exempelvis 

DR Kongo, Mali och Somalia fortsätter också att orsaka stort lidande på den afrikanska kontinenten. 

Nämnda exempel visar också på att konflikters förödande effekter på utvecklingen i många fall leder 

till ökad fattigdom och till att en allt större andel av världens extremt fattiga lever i konfliktdrabbade 

och sviktande stater. Mot bakgrund av detta är det tydligt att dagens komplexa kriser ställer ökade 

krav på en integrerad ansats i arbetet för att bygga fred, samt förebygga, hantera och lösa konflikter.  

 

FBA:s del i arbetet med att förebygga väpnad konflikt och bidra till hållbar fred och försoning ska 

ses som ett litet bidrag till en värld med enorma behov. Det är därför angeläget att de insatser som 

görs är strategiska och fokuserade på områden där behoven är som störst. Klart är att FBA är rustad 

att fortsätta bidra till att genomföra Sveriges politik inom området och att regeringen har visat stort 

förtroende för myndigheten. Ett exempel på detta är att FBA i augusti 2017 fick i uppdrag att 

tillsammans med Sida genomföra den nya strategin för hållbar fred 2017-2022, vars övergripande 

mål är att bidra till förbättrat förebyggande av väpnad konflikt, effektiv konfliktlösning, hållbar 

freds- och statsbyggnad, ökad mänsklig säkerhet i sviktande och konfliktdrabbade stater, samt stärkt 

inflytande för kvinnor och för unga, barn och andra exkluderade grupper i dessa situationer. Inom 

ramen för strategin ingår också krav på ökad flexibilitet, där regeringen vill kunna nyttja FBA:s 

kompetens i ett på förhand okänt antal avgörande skeden i freds- och statsbyggnadsprocesser. 
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Strategin ska i allmänhet präglas av löpande dialog med Utrikesdepartementet (UD) och ett 

anpassningsbart och prövande arbetssätt. 

 

Myndigheten har sedan tidigare fått flera bilaterala- och regionala strategiuppdrag. Under 2017 

fattade regeringen beslut om att FBA också ska genomföra delar av strategin för Irak 2017-2021 med 

fokus på att skapa förutsättningar för försoning och inkluderande freds- och statsbyggande. 

Myndigheten har även lämnat underlag till kommande strategier för Afghanistan, Myanmar, 

Palestina och Somalia och beslut om uppdrag i dessa länder väntas under innevarande år. Fyra av de 

strategier som FBA redan genomför löper ut under budgetunderlagsperioden (DR Kongo 2019 samt 

Liberia, Mali och Colombia 2020) men FBA ser det som troligt att uppdraget till myndigheten 

kommer att prolongeras i samband med att regeringen antar nya strategier för dessa länder.  
 

Sveriges och FBA:s personalbidrag till internationella freds- och krishanteringsinsatser ska också 

öka, vilket tar sig uttryck i att FBA fått utökade medel för detta, trots viss underförbrukning på 

anslagsposten under 2017. Medel för valobservation finns i huvudsak inom utgiftsområde 7. FBA får 

dock även medel för valobservationsinsatser till länder som inte omfattas 

av OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv och därför finansieras över utgiftsområde 5. I tillägg 

har regeringen inför 2018 signalerat genom regleringsbrevet att Sveriges utsändande myndigheter 

tillsammans med UD ska utveckla så kallade civila specialiserade team till internationella freds- och 

krishanteringsinsatser, vilka ska bestå av samlade kompetenser från ett flertal myndigheter, däribland 

FBA. Mot bakgrund av detta satsar myndigheten på att bredda sitt utvecklingsarbete kopplat till 

sekunderingsverksamheten, exempelvis vad gäller framtagande av nya villkorspaket och en 

utredning som systematiserar olika kategorier av sekunderingar samt deras finansiering. 

Bedömningen är att detta utvecklingsarbete utgör en viktig grundplatta för att på sikt kunna öka 

antalet sekunderingar till internationella insatser.   

 

Sammantaget kan konstateras att FBA befinner sig i en utvecklingsfas med tillkommande uppdrag 

och personell tillväxt som följd. Detta gör det särskilt angeläget för FBA att under den närmaste tiden 

arbeta fokuserat med att utveckla den interna plattform (t.ex. organisation, lednings- och 

verksamhetsstöd, kompetensförsörjning) som är en grundförutsättning för att kunna leverera på de 

nya uppdragen på ett så bra sätt som möjligt. En viktig del av detta handlar om att fortsätta att 

systematisera verksamhetens finansiering, vilket beskrivs närmare i avsnittet nedan. 

3. Systematisering av verksamhetens finansiering  

FBA har för närvarande finansiering över följande anslag och anslagsposter:  

 

 Anslag 1:4 ap. 1 Folke Bernadotteakademin finansierar förvaltningskostnader för 

myndighetens personal, ledning, lokaler, kontorsutrustning, anläggningstillgångar samt 

lednings- och verksamhetsstöd. Anslaget används också för vissa verksamhetskostnader 

(vilka dock har fördelats om successivt under senare år).   

 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 4 finansierar personal som FBA sekunderar till 

valobservationsinsatser, verksamhet inom ramen för strategin för hållbar fred, 

strategiverksamhet för bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete samt transfereringar 

(stöd till civilsamhället och stöd till internationella forskararbetsgrupper). Medlen för 

bilateralt och regionalt utvecklingssamarbete får användas till förvaltningskostnader 

direkt kopplade till strategigenomförandet, vilket också är en förutsättning för att FBA 

överhuvudtaget ska kunna leverera på uppdraget eftersom det är FBA:s egna medarbetare 

som genomför verksamheten.  

 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 42 finansierar den personal som FBA sekunderar 

till civila freds- och krishanteringsinsatser inom ramen för bland annat EU, OSSE och 
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FN. Anslagsposten finansierar också den verksamhet som syftar till att höja effektiviteten 

på det svenska personalbidraget och de internationella organisationernas civila 

krishanteringsinsatser (så kallad ”insatsnära verksamhet”).    

 Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap. 6 Fredsfrämjande- del till 

FBA finansierar verksamhet som inte omfattas av OECD:s biståndskommittés (DAC) 

direktiv. Här ingår bland annat avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. 

kombattanter (DDR), säkerhetssektorreform (SSR), the International Forum for the 

Challenges of Peace Operations, sekunderingar till Europeiska utrikestjänsten (EEAS) 

och OSSE:s högkvarter samt valobservation till länder som inte omfattas av DAC:s 

direktiv. Anslagsposten finansierar även transfereringar till civilsamhället samt till 

internationella forskararbetsgrupper. Medlen för stöd till civilsamhället kan även 

användas för förvaltningskostnader kopplade till handläggningen av bidragen. 

 

De nya uppdragen med tillhörande medel på olika sakanslag har, tillsammans med det utökade 

ramanslaget för förvaltning som myndigheten erhöll inför 2018, utgjort viktiga steg i myndighetens 

utveckling. Det har också lagt grunden för att myndigheten successivt ska kunna gå mot en mer 

renodlad finansiering av verksamhet och förvaltning. FBA har påbörjat detta arbete genom att flytta 

finansiering av vissa verksamhetskostnader från ramanslaget för förvaltning till lämpliga sakanslag. 

Genom att frigöra medel på ramanslaget för förvaltning har myndigheten skapat utrymme för att 

kunna anställa personal som arbetar med implementeringen av den ambitionshöjande strategin för 

hållbar fred. Det är också medel som går till att utveckla och konsolidera verksamheten i en 

tillväxtfas, vilket på sikt kan få utväxling i form av ökade volymer och högre kvalitet i de 

prestationer som myndigheten levererar.  

 

Vad gäller den internationella civila krishanteringen har viss finansiering av verksamhetskostnader 

flyttats från anslag 1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin till anslag 1:1 ap.42 civil krishantering, då 

högstbeloppet för myndighetens så kallade insatsnära verksamhet höjdes inför 2018, och en del av 

den planerade verksamheten har bedömts kunna falla inom denna ram. FBA bedömer att ytterligare 

förbrukning av ap. 42 skulle kunna åstadkommas om högstbeloppen för insatsnära verksamhet och 

högkvarterstjänster slogs ihop till ett och samma högstbelopp i regleringsbrevet för internationell 

civil krishantering. Detta eftersom myndigheten ser en fortsatt stor efterfrågan på högkvarterstjänster 

och FN-tjänster, vilket därmed skulle öka förutsättningar att kunna sekundera fler till denna typ av 

tjänster. Även kostnader som eventuellt uppstår i relation till uppdraget att utforma så kallade 

specialiserade teams kan finansieras av medlen för insatsnära verksamhet.  

 

Givet beslutet om strategin för hållbar fred i augusti 2017 har FBA också inför 2018 haft möjlighet 

att budgetera vissa verksamhetskostnader på strategin (anslag 1:1 ap.4) som tidigare finansierades av 

myndighetens ramanslag för förvaltning (anslag 1:4 ap.1). Strategin omfattar de medel som anslås i 

regleringsbrevet för respektive budgetår, vilket för FBA under 2017 uppgick till 2 miljoner kronor 

och under 2018 får uppgå till högst 15 miljoner kronor. Eftersom regeringen inte anger något 

totalbelopp för strategin för hållbar fred är det inte känt för FBA i vilken takt verksamhetens 

genomförande, och därmed även medelstilldelning, kan öka under strategiperioden. En preliminär 

beräkning av medelsbehovet har dock tagits fram (se avsnitt 7 nedan) baserat på antagandet om att 

regeringen gradvis vill öka volymen och att FBA mot slutet av strategiperioden planerar att arbeta 

med sekunderingar även inom strategin för hållbar fred.  

 

En ytterligare del i att systematisera verksamhetens finansiering handlar om att minska antalet bidrag 

som myndigheten erhåller för enskilda sekunderingar. Detta eftersom de mer eller mindre 

oförutsägbara bidragsbesluten påverkar förmågan att långsiktigt planera verksamheten. Inför 2018 

har antalet bidragssekunderingar minskat genom att tre tjänster som inte omfattas av OECD/DAC:s 
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direktiv omvandlats till en del av anslag 1:2, ap. 6 Fredsfrämjande- del till FBA. UD har dock i slutet 

av december 2017 signalerat förväntningar om att myndigheten ska sekundera ytterligare tjänster 

inom ramen för anslaget, vilket i så fall skulle föranleda en revidering av regleringsbrevet under 

våren. Denna ordning är dock förenad med utmaningar för FBA, som trots förändringen till 

anslagsfinansiering kan behöva hantera en situation där volymen sett till antalet förväntade 

sekunderingar inte är känd när året börjar. Myndigheten vill därför särskilt betona vikten av att UD 

anger förväntad volym av sekunderingar i regleringsbrevet. Ju tidigare FBA får vetskap om 

eventuella nya organisationer som det kan vara aktuellt att sekundera till, desto bättre.  

 

En intern utredning som genomförs på FBA under 2018 syftar till att kartlägga och systematisera 

vilka sekunderingar myndigheten hanterar inom vilka finansieringsramar (civil krishantering, 

bilaterala strategier, hållbar fred). Utredningen kommer även att beröra huruvida de återstående fyra 

sekunderingar som FBA erhåller bidrag för inom utgiftsområde 7 kan föras över till sakanslag i 

någon form, med målet att samtliga sekunderingar ska kunna rymmas inom lämpliga anslag. Utan att 

föregå nämnda utredning kan FBA konstatera att det inte är omöjligt att den resulterar i ett förslag 

om att på sikt flytta över vissa tjänster från ap.42 internationell krishantering till strategin för hållbar 

fred (exempelvis sekunderingar till UNDPA/DPA:s Joint Programme som eventuellt skulle passa 

bättre inom hållbar fred än inom civil krishantering). För att ändå kunna upprätthålla ambitionen 

inom ap.42 kommer myndigheten som en konsekvens av ett sådant förfarande eventuellt göra en 

särskild satsning på sekunderingar till exempelvis OSSE:s respektive FN:s fredsinsatser i fält.  

 

Utöver systematiseringen av verksamhetens finansiering kopplat till strategin för hållbar fred samt 

sekunderingar, har FBA gjort en analys av vilka övriga verksamhetskostnader på myndighetens 

ramanslag för förvaltning som skulle kunna finansieras av sakanslag. Myndigheten kan konstatera att 

verksamhet kopplad till att förvalta det digitala Fredsarkivet till stora delar finansieras av 

myndighetens ramanslag för förvaltning. Uppdraget är specificerat i myndighetens instruktion men 

har ingen tydlig hemvist i något sakanslag som tillåter finansiering av verksamheten.1 FBA föreslår 

att regeringen överväger att lägga till en skrivning i regleringsbrevet för freds- och 

säkerhetsfrämjande verksamhet (anslag 1:2, ap.6) som medger finansiering av Fredsarkivet. FBA 

beräknar att en sådan skrivning skulle ge myndigheten möjlighet att frigöra ytterligare ca 1 miljon 

kronor på ramanslaget för förvaltning.  

4. Förändrade villkor för stöd till civilsamhället 

I regleringsbrevet för 2018 avseende Folke Bernadotteakademin och i den del av regleringsbrevet 

avseende anslag 1:2 som tilldelas FBA har regeringen ändrat villkoren för myndighetens stöd till 

civilsamhället. Från och med 2018 ska bidrag till genomförandet av FN:s resolutioner om kvinnor, 

fred och säkerhet utbetalas både inom utgiftsområde 7 och utgiftsområde 5 (tidigare fanns denna 

möjlighet endast inom utgiftsområde 7). Därtill får samtliga bidrag utgöra såväl projektstöd som 

verksamhetsstöd, vilket är en förändring jämfört med tidigare år, då verksamhetsstöd endast kunde 

betalas ut inom ramen för Fredsmiljonen.  

 

Vidare har regeringen adderat en dimension som innebär att bidragen även kan finansiera verksamhet 

med inriktning på unga, fred och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 (både 

inom utgiftsområde 5 och 7). Slutligen har regeringen i regleringsbrevet för FBA begränsat 

möjligheten att ge bidrag till internationella organisationer inom området kvinnor, fred och säkerhet. 

De två tidigare separata bidragsdelarna, Fredsmiljonen respektive 1325-bidragen, har fått liknande 

formuleringar och beskrivs därmed som ett gemensamt anslag dock utan att tydliggöra ett 

gemensamt syfte. 

                                                      
1 Se avsnitt 6 angående behov av ändring i instruktionen avseende Fredsarkivets namnbyte. 
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Regeringen har genom revideringen gett FBA i uppdrag att lämna bidrag till verksamhet från två 

anslag, inom fem olika teman2 samt till två olika typer av stöd (projekt- och verksamhetsstöd). Denna 

komplexitet är svår att kommunicera i utlysningen av bidragen och bedömningen av ansökningarna. 

Mot bakgrund av de förändringar som gjorts, och med målet att förenkla hanteringen av bidragen 

föreslår FBA att syftet med myndighetens stöd till civilsamhället bör vara att verksamheten 

ska ”bidra till kunskapsuppbyggnad, engagemang och debatt i Sverige och globalt3.” En sådan 

formulering skulle tydliggöra syftet med vad bidragen ska åstadkomma samt förklara varför 

myndigheten fortsättningsvis inte ska finansiera biståndsprojekt i fält. Den nya syftesformuleringen 

bör inkluderas i regleringsbreven för 2019, men besked om regeringens intention behöver lämnas till 

FBA redan tidig vår 2018 för att myndigheten ska kunna korrigera underlag inför utlysning i 

september 2018 och utbetalning i januari 2019. Syftesformuleringen utgör även grund för att fortsatt 

hantera medel från utgiftsområde 5 och utgiftsområde 7 i en gemensam ansökningsomgång, vilket 

effektiviserar FBA:s hantering.  

5. Kostnader för lokaler 

FBA har genom myndighetens successiva tillväxt växt ur sina lokaler. En förtätning och därigenom 

ombyggnation av de lokaler som myndigheten disponerar på Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm 

har därför inletts för att skapa plats för fler arbetsplatser och sammanträdesrum inom befintlig 

lokalyta. Beslutet om ombyggnationen har föregåtts av flera överväganden internt samt diskussioner 

med FBA:s hyresvärd Försvarshögskolan (FHS) samt Akademiska hus som i sin tur utgör FHS 

hyresvärd. I processen har FBA undersökt marknadspriser och tillgänglighet på hyreslokaler i andra 

delar av Stockholm, inklusive närförorter. Myndigheten har dock gjort bedömningen att det blir mer 

kostnadseffektivt med en ombyggnation av nuvarande lokaler. Därtill är det önskvärt att bevara de 

synergier som genereras genom att FHS, FBA och Utrikespolitiska institutet är samlokaliserade. 

 

Ombyggnationen kommer att innebära ökade kostnader för FBA, såväl ökade hyreskostnader som 

ökade investeringskostnader. Hyreskostnaden motsvarar den del i ombyggnationen som åvilar 

hyresvärden, det vill säga själva byggproduktionen. Det produktionsavtal som skrevs under mellan 

FHS och Akademiska hus (FBA och FHS reglerade i sin tur sitt åtagande gentemot varandra i ett 

missiv till avtalet) inför ombyggnationen ger en ungefärlig bild av vad produktionen kommer att 

kosta (slutsumman kan landa såväl under som över den summa som anges i avtalet beroende på hur 

produktionen fortlöper). Detta produktionsavtal skrevs till 17,8 miljoner kronor vilket, med en 

avskrivningstid som sträcker sig till och med år 2025, genererar cirka 2,8 miljoner kronor extra 

hyreskostnad för FBA per år. Efter 2025 är produktionen betald och hyran kan gå ned till en lägre 

nivå igen. Kostnaderna för den del av ombyggnationen som åvilar FBA som hyresgäst, främst 

inredning och AV, kommer att generera ökade investeringskostnader för FBA. Upphandlingen av 

inredning och AV är pågående och det finns i detta skede ingen exakt kostnadsbild. Utifrån hittills 

inkomna prisuppgifter uppskattar dock FBA kostnaderna till ca 8 miljoner kronor (med påverkan på 

myndighetens låneram), vilket genererar en årlig avskrivningskostnad på ca 1,4 miljoner kronor. 

Sammantaget kommer ombyggnationen således att öka myndighetens årskostnader med cirka 4,2 

miljoner kronor. 

 

På FBA:s sandökontor förläggs också ett antal nya tjänster och det har fått till följd att det numera 

finns en begränsning i antalet arbetsplatser även där. Myndigheten har därför inlett en analys av vilka 

förutsättningar som finns för att bygga om och möjliggöra fler arbetsplatser i de lokaler som FBA 

disponerar på Sandö. I detta skede har inte några konkreta planer eller kostnadsberäkningar gjorts. 

                                                      
2 De fem teman som nämns i regleringsbreven är: 1) Kvinnor, fred och säkerhet, 2) unga, fred och säkerhet, 3) 
nedrustning, 4) säkerhetspolitik, 5) fredsfrämjande.  
3 Exakt formulering i regleringsbrev bör föregås av dialog mellan myndigheten och UD. 
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6. Behov av författningsändringar 

Myndighetens instruktion uppdaterades genom Förordning (2013:737) med instruktion för Folke 

Bernadotteakademin. I och med att regeringen sedan 2016 valt att överföra Sidas 

valobservatörsverksamhet till FBA behöver instruktionen revideras. Detta kan ske på enklaste sätt 

genom att lägga till en strecksats under 4§ där det framgår att myndighetens uppdrag också omfattar 

insatser inom området valobservation. FBA har behov av ytterligare en revidering av myndighetens 

instruktion som stadfäster i 5§, fjärde strecksatsen, att Folke Bernadottesamlingarna har bytt namn 

till Fredsarkivet för att bättre spegla dess innehåll.  

 

Med anledning av att EU:s nya dataskyddsförordning från och med den 25 maj 2018 ersätter det 

nuvarande dataskyddsdirektivet kan undantag från personuppgiftslagen (PuL) som regleras i 

myndighetens instruktion (13 §) tas bort. Detta påverkar inte FBA:s möjligheter att behandla 

känsliga personuppgifter i det digitala Fredsarkivet eftersom rätt att utföra sådan 

personuppgiftsbehandling i det nya regelverket kommer att följa av andra bestämmelser (art. 9 i EU:s 

dataskyddsförordning jämförd med 3 kap. 6 § i den svenska dataskyddslagen). Den särskilda 

reglering som idag finns i myndighetens instruktion behövs alltså inte längre, varför bestämmelsen i 

13 § kan utgå.4   

7. Ekonomisk utveckling under åren 2019–2021 

I nedan tabell över förslag till finansiering under åren 2019-2021 utgår FBA ifrån ett antal givna 

premisser som gäller för tilldelningen av strategimedel, nämligen att de är fleråriga, att volymen 

successivt ökar över strategiperioden samt att befintliga strategiuppdrag för myndigheten kommer att 

förlängas. När det gäller det senare har FBA utgått ifrån att strategierna för DR Kongo, Liberia, 

Colombia och Mali förlängs med en volym som totalt sett skulle uppgå till ungefär samma nivå som 

föregående strategiperiod. FBA har dessutom beräknat medelsbehovet för ej beslutade strategier i de 

fall där myndigheten har fått i uppdrag att bidra med underlag och regeringsbeslut emotses under 

2018, dvs. strategierna för Myanmar, Afghanistan, Somalia och Palestina.5 Till detta ska läggas att 

FBA har påbörjat processen med att inom ett drygt halvår kunna placera en person på ambassaden i 

Bogotá för fortsatt implementering av strategin för Colombia och även påbörjat diskussion om 

möjlig placering på ambassaden i Kabul. Fler ambassadplaceringar kan bli aktuella (även om det i 

nuläget är svårt att prognostisera var och när), vilket är en faktor som påverkar kostnaderna och 

därmed även kan komma att föranleda en revidering av föreslagna summor. En annan 

osäkerhetsfaktor som kan påverka de föreslagna beloppen är kostnader för säkerhetsarrangemang i 

samband med resor och längre vistelser i strategiländerna.  
 

I enlighet med vad som redogjordes för ovan avseende strategin för hållbar fred är det inte känt för 

FBA i vilken takt verksamhetens genomförande, och därmed även medelstilldelning, beräknas öka 

under strategiperioden (bland annat eftersom denna strategi saknar totalbelopp). En första preliminär 

beräkning av medelsbehovet har dock tagits fram baserat på antagandet om att regeringen gradvis 

vill öka volymen och att FBA mot slutet av strategiperioden planerar att arbeta med sekunderingar 

även inom strategin för hållbar fred.  

 

På anslag 1:1 ap. 4 som finansierar de geografiska strategierna och strategin för hållbar fred förutses 

således en volymmässig ökning över tid. För anslag 1:4 ap. 1, anslag 1:1 ap.42 och anslag 1:2 ap.6 

motsvarar beräkningen endast den pris- och löneuppräkning som anges i regeringens senaste 

budgetproposition. 

                                                      
4 Förslaget att upphäva paragrafen framgår av promemorian ”Författningsändringar på utrikesförvaltningens område med 
anledning av EU:s dataskyddsreform”, sid 26, Utrikesdepartementet, rättssekretariatet, 2018-01-12 
5 Av anvisningen om att ta fram underlag till en strategi för fredsfrämjande insatser i Afghanistan framgår att denna endast 
kommer att gälla fram till 2019. Likt övriga strategier antar myndigheten att den kommer att förlängas.  
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Tabell 1. Förslag till finansiering, anslagsfinansierad verksamhet (tkr)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Beslutade strategier samt förväntad prolongering för 2020 och 2021 

** Ej beslutade strategier 

*** 2018: Avgiftsintäkter utbildning 

**** 2018: Beräknad intäkt av bidrag 7 050, finansiella intäkter 80 

 

Övriga ekonomiska utgifter 
 

Tabell 2. Verksamhetsinvesteringar (tkr) 
 

(Tkr) 2017 

Utfall 

2018 

Prognos 

2019 

Beräkning 

2020 

Beräkning 

2021 

Beräkning 

2022 

Beräkning 

Immateriella investeringar 107 1 300 1 300 1 500 500 500 

Datasystem, rättigheter m.m. 107 1 300 1 300 1 500 500 500 

Materiella investeringar 191 7 700 1 300 1 000 2 500 2 000 

Maskiner, inventarier och 

installationer m.m. 
191 7 700 1 700 800 2 500 2 000 

Byggnader, mark och annan 

fast egendom 
      

Övriga verksamhetsinvesteringar    200   

Summa 

verksamhetsinvesteringar 

298 9 000 3 000 2 500 3 000 2 500 

Finansiering 298 9 000 3 000 2 500 3 000 2 500 

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 

Kapitalförsörjningsförordningen) 
298 9 000 3 000 2 500 3 000 2 500 

Bidrag (2 Kap.3§ 

Kapitalförsörjningsförordningen) 
      

Finansiell leasing(2 kap 

5§Kapitalförsörjningsförordningen) 
      

 C (Tkr) 2017 2018 2019 2020 2021 

Anslag  Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 

07 01 004 001 

Folke Bernadotteakademin 

110 663 123 473 125 925 128 080 129 550 

07 01 001 004  

Biståndsverksamhet 

39 808 71 197 74 400 *74 850 *71 190 

07 01 001 004 ** 

Biståndsverksamhet 

 11 100 24 200 31 400 33 400 

Föreslagen nivå 07 01 001 004  
(varav förändring inom parentes) 

 82 297 98 600 
(28 600) 

106 250 
(36 250) 

104 590 
(34 590) 

07 01 001 042  

Civil krishantering 

80 836 87 019 85 000 85 000 85 000 

05 01 002 006  

Freds- och säkerhetsfrämjande – del 

FBA 

20 502 30 174 29 871  30 139 30 487 

Avgiftsintäkter som disponeras *** 

 

1 354 2 415 2 300 2 500 2 700 

Övriga intäkter som disponeras**** 

 

3 635 7 130 3 500 3 700  3 900 
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Anslag(efter medgivande av 

regeringen) 

      

Summa finansiering 298 9 000 3 000 2 500 3 000   2 500 

 

Tabell 3. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 

*Hemställan kommer att göras för en utökad låneram innevarande år, 2018 

 

Räntekontokredit 

Kreditutrymme om 5 000 tkr på räntekonto i händelse av förskjutning av tidsplaner. 

 

Anslagskredit 

Anslagskredit om totalt 3 777 tkr för oförutsedda utgifter. 

Låneram och räntor för 

verksamhetsinvesteringar 

    

  

(Tkr) 

År 2017 

Utfall 

År 2018 

Prognos 

År 2019 

Beräkning 

År 2020 

Beräkning 

År 2021 

Beräkning 

År 2022 

Beräkning 

IB lån i Riksgäldskontoret  2 574 1 422 8 501 8 879 8 362 8 066 

Nyupplåning (+) 298 9 000 3 000  2 500 3 000 2 500 

Amorteringar (-)   - 1 450 -1 921 -2 622 -3 017 -3 296 -3 338 

UB lån i Riksgäldskontoret 1 422 8 501 8 879 8 362 8 066 7 228 

        

Beslutad/föreslagen låneram 7 000 7 000 9 000 8 500 8 500 7 500 

   *9 000     

Ränteutgifter 24 30 102 243 283 257 

        

Finansiering av räntor och 

avskrivningar 

1 474 1 951 2 724 3 260 3 579 3 595 

Utgiftsområde 07 anslag 

01 001 004  

1 474 1 951 2 724 3 260 3 579 3 595 

Övrig finansiering        


