FBA
Sandö – Stockholm
www.fba.se

Sida 1 (17)

2 (17)

Innehåll
Inledning ............................................................................................................................................................ 4
Konfliktutvecklingen och FBA:s roll i arbetet för fred, säkerhet och utveckling .............................................. 4
Utvecklingen av FBA:s anslagsstruktur ............................................................................................................. 6
Behov att åtgärda vissa organisatoriska obalanser ............................................................................................. 8
Behov att vidareutveckla verksamheten........................................................................................................... 11
Behov av författningsändringar och bemyndiganden ...................................................................................... 12
Ekonomisk utveckling under åren 2021–2023 ................................................................................................. 13
Anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin, ap.1 ................................................................................................ 13
Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, ap.6 – del till FBA ............................................... 14
Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.42 Civil krishantering.......................................................................... 14
Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.4 ........................................................................................................... 14

3 (17)

Budgetunderlag avseende åren 2021-2023
Hemställan
Utifrån denna redogörelse hemställer Folke Bernadotteakademin att regeringen beslutar
att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 004 001 Folke Bernadotteakademin för år 2021 till
145 326, för år 2022 till 149 528 för år 2023 till 156 058 tkr
att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 001 004 Biståndsverksamhet för år 2021 till
175 900, för år 2022 till 171 500, för år 2023 till 165 700 tkr
att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 07 01 001 042 Biståndsverksamhet för år 2021 till
66 700, för år 2022 till 68 700, för år 2023 till 68 700 tkr
att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 05 01 002 006 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
– del till FBA för år 2021 till 35 200, för år 2022 till 35 800, för år 2023 till 36 500 tkr

Sven-Eric Söder
Generaldirektör

Inger Näslund
Ekonomichef
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Inledning
Folke Bernadotteakademin (FBA) är Sveriges myndighet 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 även med civil personal och expertis till
freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Detta dokument
innehåller FBA:s budgetunderlag för perioden 2021-2023 i enlighet med Förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Efter en kort inledning om konfliktutvecklingen i världen och FBA:s roll i arbetet för fred,
säkerhet och utveckling argumenterar FBA för en förstärkning på myndighetens ramanslag
för förvaltning. Bakgrunden är att myndigheten efter flera tillkommande geografiska
strategiuppdrag återigen har en oproportionell anslagsstruktur. Förstärkningen behövs för
att åtgärda vissa organisatoriska obalanser samt skapa så goda förutsättningar som möjligt
för en vidareutveckling av verksamheten. Avslutningsvis redovisas myndighetens behov av
författningsändringar och bemyndigande samt förslag till finansiering. Behovet av en
förstärkning på myndighetens ramanslag för förvaltning återspeglas där, tillsammans med
prognoser för de sakanslag som FBA disponerar.

Konfliktutvecklingen och FBA:s roll i arbetet för
fred, säkerhet och utveckling
Konfliktutvecklingen i världen fortsätter att vara komplex. Sett ur ett globalt perspektiv har antalet
människor som dött till följd av organiserat våld glädjande nog minskat något för fjärde året i rad
enligt Uppsala universitets konfliktdatabas (UCDP). Under 2018 registrerades 76 000 konfliktoffer,
vilket är en minskning med 20 procent jämfört med 2017, och den lägsta siffran som registrerats hos
UCDP sedan 2012. Flest antal människor som dött till följd av väpnad konflikt faller inom kategorin
statsbaserat våld, vilket är den kategori som sjunker i allra snabbast takt. Denna utveckling ställs
dock i stark kontrast till rapporteringen om människor som dött till följt av icke-statsbaserat våld –
en kategori med fortsatt höga nivåer i de senaste mätningarna. Minskningen av antalet dödsoffer
globalt bör vidare kontrasteras mot att antalet statsbaserade konflikter fortsätter att ligga på en hög
nivå, samtidigt som det tyvärr finns få positiva exempel i kategorin fredsavtal. De flesta av världens
konflikter är fortfarande olösta och mycket arbete för att bygga fred och försoning återstår.
Sverige är ett av få länder i världen som genom FBA har en dedikerad expertmyndighet för fred,
säkerhet och utveckling. FBA är en efterfrågad aktör vilket bland annat återspeglas genom att
befintliga och nya partners tar direktkontakt med myndigheten för att undersöka möjligheten till
samarbete. En av myndighetens styrkor är möjligheten att stödja såväl fredsinsatser i EU:s, FN:s
och OSSE:s regi som ansvarsbärare och rättighetsbärare i konflikt- och postkonfliktländer. Dessa
delar är ömsesidigt förstärkande genom att till exempel forskning- och policyutveckling på global
nivå kan appliceras i de konfliktsituationer där FBA verkar och vice versa. FBA har därför kommit
att få en viktig roll i genomförandet av regeringens politik för fred, säkerhet och utveckling.
Demokratin i världen är under attack och det demokratiska utrymmet krymper. Det gäller vår egen
del av världen, men också i många konflikt- och postkonfliktländer. Mot den bakgrunden har
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regeringen initierat en demokratisatsning. FBA kan bidra till genomförandet av demokratisatsningen
genom myndighetens praktiska arbete i just konflikt- och postkonfliktländer genom insatser som
syftar till att upprätthålla respekten för rättsstatens principer i offentlig förvaltning samt en
demokratisk översyn och kontroll över ländernas säkerhetssektorer. Även myndighetens arbete med
valobservation är ett viktigt operativt bidrag till demokratisatsningen. För den period som
budgetunderlaget omfattar är eventuella tillkommande uppdrag i Östeuropa och Västra Balkan
särskilt intressanta ur ett demokratiperspektiv.
FBA är en direktimplementerande aktör. Det är därför i huvudsak myndighetens egen personal
som, ibland tillsammans med utvalda resurspersoner, utbildar, anordnar konferenser, ger råd,
producerar handböcker m.m. inom FBA:s olika expertområden, till exempel dialog och
fredsmedling, kvinnor, fred och säkerhet, säkerhetssektorreform och ledarskap inom fred och
säkerhet. Därtill har FBA genom de experter som myndigheten sekunderar en möjlighet att
bidra med personalbidrag till internationella insatser och institutioner. FBA kan genom sin
direktimplementerande roll förstärka Sverigelaget i arbetet för fred, säkerhet och utveckling.
Globalt har till exempel FBA genom utbildningsinsatser och rådgivning en möjlighet att
understödja Sidas finansiella stöd till ett FN-organ. I nationella kontexter har FBA som statlig
myndighet en möjlighet att arbeta med både ansvarsbärare och rättighetsbärare. Myndigheten
kan således genomföra insatser som inte bara riktar sig till civilsamhällesorganisationer utan
även myndigheter och andra offentliga institutioner som Sveriges regering kan ha ett särskilt
intresse av att nå.
FBA:s mervärde och kompletterande roll inom Sverigelaget har föranlett regeringen att över
tid ge myndigheten förtroendet att genomföra alltfler uppdrag. Under den senaste
femårsperioden har myndigheten fått ett tiotal geografiska strategiuppdrag, med fokus på olika
konflikt- och postkonfliktländer, samt ett uppdrag att bidra till den tematiska strategin för
hållbar fred. Därtill har sekunderingsverksamheten utökats över tid, både vad gäller
fredsinsatser och valobservationsinsatser, som FBA övertog ansvaret för från Sida för fyra år
sedan. Även denna verksamhet är till del strategistyrd genom regeringens tematiska strategier
för internationell civil krishantering och fredsfrämjande respektive MR, demokrati och
rättsstatens principer.
Med denna utveckling är nästan all verksamhet som FBA bedriver strategistyrd. FBA
förväntas nu bidra till ett antal övergripande mål som är formulerade utifrån den femårig
tidshorisont som merparten strategier har. Myndigheten har successivt ställt om sitt arbetssätt
för att matcha denna utveckling och arbetar nu långsiktigt, metodiskt och resultatbaserat.
Samtidigt som den formella styrningen har blivit mer långsiktig får myndigheten många
informella propåer och önskemål från enskilda tjänstemän på Utrikesdepartementet att
verkställa nya sekunderingar, arrangera dialogmöten, genomföra utbildningar osv. FBA har
ambitionen att vara en relevant aktör som bidrar till genomförandet av regeringens politik på
området, med hänsyn tagen till de snabba omvärldsförändringar som ofta uppstår i arbetet för
fred, säkerhet och utveckling. Myndigheten ser därför gärna att den fleråriga styrning som
strategierna innebär kompletteras med en mer aktiv årlig styrning av FBA genom
myndighetens regleringsbrev. Detta skulle värna den formella styrningen och samtidigt skapa
förutsättningar för FBA att fortsatt vara en relevant aktör.
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Utvecklingen av FBA:s anslagsstruktur
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.
FBA har finansiering över följande anslag och anslagsposter:
 Anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin ap.1 finansierar förvaltningskostnader för
myndighetens personal, ledning, lokaler, kontorsutrustning, anläggningstillgångar samt
lednings- och verksamhetsstöd. Anslaget används också i mycket begränsad omfattning till
vissa verksamhetskostnader.
 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap.4 finansierar verksamhet inom ramen för strategin för
hållbar fred, geografisk strategiverksamhet, stöd till civilsamhället (transfereringar) samt
valobservatörer och vissa strategiska, icke-strategistyrda sekunderingar. Medlen för den
geografiska strategiverksamheten får användas till förvaltningskostnader direkt kopplade till
strategigenomförandet, vilket också är en förutsättning för att FBA överhuvudtaget ska
kunna realisera uppdragen eftersom det är myndighetens egen personal som genomför
verksamheten.
 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap.42 finansierar verksamhet inom ramen för strategin för
internationell civil krishantering och fredsfrämjande, vilket inkluderar den personal som
FBA sekunderar till civila freds- och krishanteringsinsatser inom ramen för EU, OSSE och
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 viss verksamhet inom områden som avväpning,
demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter och säkerhetssektorreform samt the
International Forum for the Challenges of Peace Operations och sekunderingar till den
Europeiska utrikestjänsten, FN, Nato och OSSE. Anslagsposten finansierar även
transfereringar till stöd för civilsamhället samt internationella forskararbetsgrupper. Medlen
till stöd för civilsamhället kan enligt regleringsbrevet användas för förvaltningskostnader
kopplade till handläggningen av bidragen.
De många uppdrag som FBA har fått över tid har inneburit en kraftig finansiell tillväxt på
framförallt anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.4. 2018 förstärktes även myndighetens ramanslag för
förvaltning med 14,6 miljoner kronor, vilket var tänkt att skapa en mer proportionell anslagsstruktur
och möjliggöra en angelägen satsning på lokaler, lednings- och verksamhetsstöd, lednings- och
samordningskapacitet samt handläggare inom myndighetens växande sekunderingsverksamhet. I
samband med denna förstärkning, som var nödvändig för att klara den verksamhetsmässiga tillväxt
som hade skett över tid med finansiering över sakanslag, fick FBA också uppdraget att bidra till
strategin för hållbar fred, som i stort sammanfaller med FBA:s grundläggande myndighetsuppdrag.
En mindre del av förstärkningen på FBA:s ramanslag för förvaltning kunde användas till personal
som är engagerade i det direkta genomförandet av denna strategi. För att matcha den
ambitionsökning från regeringens sida som uppdraget att bidra till strategin för hållbar fred de facto
innebar behövde FBA även använda andra delar av myndighetens ramanslag för förvaltning till
genomförandet. För att få tillskottet på detta anslag att räcka till inledde FBA en renodling av sina
anslag där vissa verksamhetskostnader som tidigare hade finansierats på myndighetens ramanslag
för förvaltning fördes över till den anslagspost på anslag 1:1 Biståndsverksamhet som var tänkt att
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användas till verksamhetskostnader för strategin för hållbar fred. Detta skapade ett utrymme på
myndighetens ramanslag för förvaltning som kunde användas till personal som arbetar med
genomförandet av strategin för hållbar fred.

MKR

Sedan 2018 års förstärkning på FBA:s ramanslag för förvaltning har anslag 1:1 Biståndsverksamhet,
ap. 4 fortsatt att öka. Flera nya geografiska strategiuppdrag såsom Myanmar, Somalia, Afghanistan
och Palestina har tillkommit, men tillväxten handlar också om att flera av myndighetens geografiska
strategiuppdrag börjar närma sig slutet av en strategiperiod. När FBA tar sig an ett land för första
gången tar det viss tid innan verksamhet kan startas upp. Eftersom myndigheten förväntas förbruka
en angiven volym per strategiperiod måste därför årskostnaden gradvis bli högre, vilket inte brukar
vara något problem när nödvändiga nätverk har etablerats och verksamhet har kommit igång.
Utöver den tillväxt som följer av att befintliga geografiska strategiuppdrag närmar sig
strategiperiodens slut, kommer en kraftig ökning på det aktuella sakanslaget att ske när FBA får nya
strategiuppdrag för Östeuropa och Västra Balkan, vilket det finns långt gångna planer på.
300
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antagande om
geografiskt
strategiengagemang
2018-2020

200
150
100

Sakanslag – faktiskt
strategiengagemang
2018-2020
Sakansalag –
uppskattning av
kommande treårsperiod

50
0

FBA anslag –
beslutade medel 20172020 och enligt
budgetproposition 20212023

Tabell 1 visar utvecklingen av FBA:s anslag över tid.

Myndigheten kan konstatera att den flerårsprognos som låg till grund för 2018 års
förstärkning på myndighetens ramanslag för förvaltning baserades på den kunskap
myndigheten hade då om regeringens ambitionsnivå för FBA:s geografiska
strategiengagemang, ett antagande om 6 strategier med ett årsgenomsnitt på 33 miljoner
kronor, vilket synliggörs i de grå staplarna ovan. Under 2018-2020 har det tillkommit
ytterligare strategier som myndigheten inte hade kännedom om när den tidigare
förstärkningen på myndighetens ramanslag för förvaltning beräknades, vilket synliggörs i de
gula staplarna. Tillväxtkurvan har varit dramatisk för en myndighet med FBA:s storlek. I de
gröna staplarna synliggörs myndighetens uppskattning för den kommande treårsperioden,
där antagandet är 12 strategier och ett årsgenomsnitt som nu ligger på 96 miljoner kronor.
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DRK

Liberia

Colombia

Mali

ASoS

Irak

Afghanistan

Myanmar

Somalia

Palestina

Västra Balkan

Östeuropa

8 000
8 000
8 000

MKR

10 500
6 000
12 500
8 000
6 000
6 000
4 000
6 000
6 000
5 000

7 000
7 000

FLERÅRSPROGNOS BU 2 0 1 8 -2 020

FLERÅRSPROGNOS BU 2 0 2 1 -2 023

8 000
7 000
6 000

Tabell 2 jämför FBA:s flerårsprognoser uppdelat per land.

Tabellen ovan jämför den prognos på totalt 33 miljoner kronor (årsgenomsnitt) för
myndighetens geografiska strategiuppdrag som gjordes i FBA:s budgetunderlag för 20182020 med den faktiska och förväntade (vad gäller strategierna för Västra Balkan och
Östeuropa) tilldelning på total 96 miljoner kronor (årsgenomsnitt) av geografiska
strategiuppdrag som har skett sedan dess.

Behov att åtgärda vissa organisatoriska obalanser
Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.4 får användas till att finansiera förvaltningskostnader som är
förknippande med det direkta genomförandet av den geografiska strategiverksamheten. Eftersom
FBA är en direktimplementerande aktör där verksamheten till stora delar är lika med myndighetens
personal har detta varit en nödvändig förutsättning för att FBA ska kunna bidra till regeringens
strategiuppdrag. Konkret avser sådana förvaltningskostnader den personal som ingår i de
projektgrupper som arbetar med myndighetens geografiska strategiuppdrag samt kostnader för
eventuella ambassadplaceringar (såväl lönekostnader som kostnader för den avgift som FBA betalar
till Utrikesdepartementet för kontorsplats m.m.) och de säkerhetsarrangemang som är en nödvändig
förutsättning för att FBA:s personal ska kunna röra sig i konfliktdrabbade länder och de facto
genomföra verksamhet. Gemensamt för samtliga nämnda kostnader är att de inte hade uppstått om
FBA inte hade genomfört verksamhet i det aktuella landet.
Många nya medarbetare har rekryterats till FBA över tid för att ingå i de projektgrupper som
genomför den geografiska strategiverksamheten. Personellt har den geografiska
strategiverksamheten ökat från 20 till 45 årsarbetskrafter sedan myndighetens ramanslag för
förvaltning utökades 2018. Med tillkommande uppdrag för Västra Balkan och Östeuropa förväntas
ytterligare ca 10 årsarbetskrafter tillkomma.
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Medarbetare som arbetar med det direkta genomförandet behöver kringgärdas av chefer,
administratörer och samordnare som arbetar med kvalitets- och metodfrågor samt inte minst
personal inom myndighetens lednings- och verksamhetsstöd. De behöver också ha en kontorsplats,
erbjudas kompetensutveckling och personalförmåner osv. Behovet av stöd från myndighetens
lednings- och verksamhetsstöd för den typ av fältnära verksamhet som bedrivs inom den
geografiska strategiverksamheten är dessutom komplext till sin karaktär och därmed
resurskrävande. I de svåra miljöer som FBA bedriver verksamhet måste nya administrativa
lösningar utvecklas för att hantera betalningar, upphandlingar, samarbetsavtal m.m. på ett korrekt
och effektivt sätt. Verksamheten ställer också stora krav på ett systematiskt säkerhetsarbete.
Därtill behöver FBA bedriva ett aktivt utvecklingsarbete för att finslipa de metoder och verktyg som
myndigheten tillämpar i verksamheten; FBA:s pedagogiska ansats, förmågan till rådgivning,
coachning och mentorering m.m. Det krävs också ett aktivt analys- och utvecklingsarbete för att
ligga på framkant inom de olika expertområden som FBA arbetar inom i den geografiska
strategiverksamheten.
Allt detta genererar förvaltningskostnader som inte är förknippade med det direkta genomförandet
av den geografiska strategiverksamheten, och som därför måste finansieras över myndighetens
ramanslag för förvaltning. Samtidigt ska detta anslag också användas för att finansiera den personal
som arbetar med tematiska strategier för hållbar fred, internationell civil krishantering och
fredsfrämjande respektive MR, demokrati och rättsstatens principer (samt viss annan ickestrategistyrd verksamhet). Detta är strategier som inte medger finansiering av förvaltningskostnader.
I praktiken sker en utträngningseffekt där FBA har mindre utrymme att arbeta med dessa strategier
och de globala frågor som de omfattar, samtidigt som myndighetens lednings- och verksamhetsstöd
pressas.
Tilläggas bör att utrymmet på myndighetens ramanslag för förvaltning har påverkats negativt det
senaste året av att regeringen har omvandlat tidigare bidragsfinansierade sekunderingar till
anslagsfinansierade. FBA har välkomnat denna utveckling eftersom regeringens styrning därmed
har blivit mer förutsägbar men genom förändringen har myndigheten förlorat möjligheten att ta ut
en overheadkostnad som tidigare har förstärkt FBA:s ramanslag för förvaltning. Bidragsfinansierad
verksamhet som till exempel övningen Viking eller direkta Sida-finansierade strategiuppdrag i
Ukraina eller Afghanistan fluktuerar över tid, men de aktuella bidragsfinansierade sekunderingarna
har varit en stabil bottenplatta för myndigheten.
För att hantera den situation som beskrivs ovan arbetar FBA aktivt med att effektivisera och
prioritera om i myndighetens verksamhet i syfte att använda befintligt ramanslag för förvaltning så
optimalt som möjligt. Medarbetares roller förändras kontinuerligt och systemstöd införs i syfte att
förenkla processer. Lokalerna har byggts om i Stockholm för mer yteffektiv användning och planer
finns på att göra motsvarande vid myndighetens Sandökontor. Effektivisering kan också ske genom
att myndigheten arbetar vidare med att stärka samarbete och synergier över enhets- och
programgränser. Inom det bilaterala utvecklingssamarbetet har FBA till exempel noterat att insatser
kan effektiviseras om myndigheten tillämpar en mer integrerad ansats. Ofta är efterfrågan från
partners också bredare än ett kunskapsområde och det finns därmed stora effektivitetsvinster att dra
av samverkan kring gemensamma målgrupper och utbyte av kontextkunskap.
Förutom arbete med effektiviseringar och ständiga förbättringar har FBA tagit ett mer strukturellt
grepp om situationen genom en organisationsöversyn som inleddes hösten 2019. Syftet med
översynen är att skapa bättre förutsättningar för FBA att leverera på myndighetens uppdrag, och den
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tillväxt som har skett de senaste åren, samt främja en god arbetsmiljö genom att ge mer likvärdiga
förutsättningar för chefer och medarbetare att axla sina respektive roller.

MKR

Även om flera åtgärder har vidtagits gör FBA bedömningen att myndigheten återigen har nått en
gräns där myndighetens oproportionella anslagsstruktur behöver åtgärdas. FBA föreslår därför en
förstärkning på myndighetens ramanslag för förvaltning med 23 miljoner kronor. Summan har
beräknats utifrån schabloner baserat på erfarenhetsvärden vad gäller de kostnader för stöd-,
ledning-, drift m.m. som varje medarbetare på FBA genererar. För att hantera en sådan ökning på ett
ansvarsfullt sätt föreslås en succesiv ökning av anslaget under de år budgetunderlaget omfattar. För
2021 föreslås ökningen bli 70% av 23 miljoner kronor, 2022 80% av 23 miljoner kronor för att
slutligen 2023 vara uppe i eftersträvad nivå på 23 miljoner kronor.
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FBA anslag –
föreslagen utökning

Tabell 3 visar utvecklingen av FBA:s anslag över tid, inklusive den föreslagna förstärkningen på myndighetens
ramanslag för förvaltning.

FBA föreslår att förstärkningen finansieras genom en överföring av medel från anslag 1:1
Biståndsverksamhet, ap. 42 respektive ap 4. Ap. 42 som finansierar sekunderingar ligger kvar på en
mycket hög nivå trots att den internationella observatörsinsatsen TIPH (Temporary International
Presence in Hebron) som Sverige och FBA har haft ett substantiellt personalbidrag till över tid har
avvecklats. Ap. 4 finansierar bland annat strategin för hållbar fred som är en strategi utan
totalbelopp. Det är därför oklart för FBA vilken ambitionsnivå som regeringen vill se på
myndighetens verksamhet över tid inom denna strategi. Myndigheten kan dock konstatera att det
bör finnas en möjlighet att omfördela medel från de delar av anslag 1:1 Biståndsverksamhet som är
tänkta att finansiera strategin för hållbar fred. Förstärkningen behövs för att hämta hem den
organisatoriska obalans som har skapats över tid genom de senaste årens uppdrag, samt skapa
förutsättningar att hantera en modest framtida tillväxt.
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Behov att vidareutveckla verksamheten
FBA behöver fortsätta att utveckla och förfina verksamhetens innehåll och kvalitet för att maximera
effekten av det arbete som redan bedrivs. För att göra detta krävs att myndigheten har möjlighet att
avsätta viss tid för utvecklingsinriktad verksamhet, och inte enbart fokusera på omedelbara
leveranser. En förstärkning på myndighetens ramanslag för förvaltning kan understödja och ge kraft
åt det utvecklingsarbete som FBA ser ett behov av. Myndigheten kommer att arbeta
utvecklingsinriktat även om en förstärkning på detta anslag inte realiseras, men förutsättningarna att
lyckas ökar med en förstärkning.
En genomgripande utveckling som FBA är mitt uppe i är omställningen mot ett mer resultatbaserat
arbetssätt. Ett sådant arbetssätt är redan välutvecklat i stora delar av myndigheten, inte minst i den
geografiska strategiverksamheten. Nu när i princip all verksamhet på FBA är strategistyrd ser dock
myndigheten ett behov av att bredda tillämpningen och utveckla fler myndighetsgemensamma
metoder, processer och rutiner. Den utveckling som redan pågår behöver därför fortsätta och
intensifieras kommande år.
För att uppnå långsiktig hållbar förändring ser FBA även ett behov av att genomföra fler integrerade
insatser där verktyg och expertområden kombineras. Integrerade insatser kan till exempel handla om
att sekundera en expert till en central position inom FN-systemet där experten involveras i en
policyprocess som FBA även stödjer på annat sätt, genom rådgivning, arrangemang av workshops
etc. Sammantaget skapar en sådan integrerad insats bättre förutsättningar för att uppnå mer
långsiktiga och breda resultat. Integrerade insatser kan också handla om att FBA uppnår större
påverkan på arbete med till exempel jämställdhetsintegrering eller säkerhetssektorreform i en
organisation om FBA når organisationens ledarskikt. Att genomföra en integrerad insats som till
exempel både har en jämställdhets- och en ledarskapskomponent kan därför vara en
framgångsfaktor. Fler integrerade insatser ställer krav på nya arbetssätt och samverkansformer, som
således behöver utvecklas kommande år.
Grunden för myndighetens insatser är de expertområden som FBA upprätthåller med utgångspunkt i
myndighetens instruktion och de mångfacetterade målformuleringar som återfinns i såväl
geografiska som tematiska utvecklingsstrategier. För att FBA ska kunna upprätthålla kompetens
inom dessa expertområden krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. FBA måste följa
policyutvecklingen inom FN, EU och OSSE, vara uppdaterad på aktuella forskningsrön och
systematisera erfarenheter från fältarbete för att kunna utveckla nya utbildningskoncept, metoder
osv som ligger på framkant. För en expertmyndighet inom fred, säkerhet och utveckling får sådant
utvecklingsarbete aldrig stanna upp.
FBA:s olika expertområden tillämpas genom till exempel utbildningsinsatser, workshops,
rådgivning, coachning, mentorering och andra verktyg för kapacitetsutveckling. Även dessa verktyg
behöver kontinuerligt utvecklas kommande år. Mot bakgrund av den stora mängd utbildningar som
FBA genomför varje år är en utveckling av myndighetens utbildningsförmåga särskilt centralt. FBA
står sig väl när det gäller vuxenpedagogik, men myndighetens pedagogiska profil måste
kontinuerligt utvecklas och kontextanpassas utifrån de erfarenheter som myndigheten får i olika
geografiska och institutionella kontexter för att förmågan ska kunna upprätthållas. En viktig del i
detta är att nyttja de fördelar som digitaliseringen innebär och tillämpa så kallad hybridpedagogik
där fysiska utbildningstillfällen kompletteras med on-line aktiviteter och andra kontakter med
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deltagare mellan utbildningstillfällen, som förutom att vara mer klimatvänliga kan bidra till mer
långsiktig hållbar förändring. FBA ser också stor utvecklingspotential i myndighetens
rådgivningsverktyg. Efter en tid av koncept- och kategoriseringsarbete ser myndigheten nu ett
behov av myndighetsgemensamma utbildningssatsningar och andra förmågehöjande aktiviteter.
Sekunderingar är ett annat viktigt verktyg som FBA tillämpar för att förstärka insatser och
institutioner personellt inom myndighetens expertområden. FBA sekunderar till såväl EU, FN som
OSSE. Sverige har över tid bidragit mycket substantiellt till EU:s insatser med sekunderad personal.
Med antagandet av den civila pakten ser FBA potential att bidra till EU:s civila
krishanteringsförmåga på andra sätt än genom stora volymer av sekunderad personal. Integrerade
insatser där FBA sekunderar till strategiska tjänster samtidigt som myndigheten stödjer med
handböcker och utbildningsinsatser i till exempel jämställdhetsintegrering och ledarskap kan
innebära ett viktigt kvalitativt bidrag från FBA:s och Sveriges sida till EU:s civila
krishanteringsförmåga. Att stödja andra medlemsländer som inte har samma kunskap om, och
strukturer för, sekunderingar kan också vara ett sätt att bidra kvalitativt till EU, bortom stora
volymer av egna personalbidrag. En utveckling i denna riktning kommande år skulle kräva en
omställning i arbetssätt, metoder och processer.
Att balansera kvantitet mot kvalitet är även relevant i en OSSE- eller FN-kontext. FN sekunderingar
har till exempel visat sig vara mycket kostnadskrävande att realisera och denna kostnad måste
balanseras mot de resultat som varje enskild sekundering kan generera. FBA reflekterar
kontinuerligt över de resultat som sekunderingar kan bidra till i relation till den arbetsinsats som
måste läggas ned på respektive sekundering. Ett exempel på detta är den satsning på
långtidsobservatörer till valobservationsinsatser som myndigheten har gjort. Dessa bedöms ha större
positiv påverkan på en valobservationsinsats än korttidsobservatörer som skickas ut i större
volymer. Regeringen skulle också kunna bidra till en effektivisering och ökad påverkan från svensk
sida genom att mer aktivt prioritera de länder som Sverige ska bidra med valobservatörer till, gärna
till sådana länder där demokratisatsningen ses som särskilt angelägen.

Behov av författningsändringar och
bemyndiganden
En uppdatering av myndighetens förordning med instruktion bereds för närvarande inom
Regeringskansliet. FBA ser i nuläget inte behov av fler ändringar i gällande förordning.
FBA delar i enlighet med regleringsbrevet ut såväl projektbidrag som verksamhetsstöd till svenska
organisationer och stiftelser som arbetar med fred och säkerhet. I nuläget beviljar FBA ettåriga stöd
till verksamhet och projekt som ofta har en tydlig långsiktighet. Organisationer söker också ofta
medel flera år i rad, vilket kan leda till onödiga glapp i verksamheten samt generera onödig
administration. Mot denna bakgrund ser myndigheten ett behov av ett bemyndigande i
regleringsbrevet som medger att myndigheten får ingå fleråriga (upp till 3 år) avtal om bidrag inom
ramen för FBA:s stöd till civilsamhället. Möjligheten att kunna dela ut fleråriga bidrag skulle ge
organisationer och stiftelser som söker medel hos FBA en större möjlighet att långsiktigt planera sin
verksamhet, vilket också antas öka förutsättningarna för insatserna att nå effekt.
Sammantaget är det FBA:s bedömning att möjligheten att ingå fleråriga avtal skulle leda till en
effektivisering av bidragshanteringen, men framför allt en ökad möjlighet för de organisationer som
beviljas stöd att åstadkomma mer långsiktiga resultat. Myndigheten föreslår därför att FBA från och
med 2021 tilldelas en bemyndiganderam avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 4, samt anslag
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1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap. 6 som möjliggör utbetalning av fleråriga stöd
som medför utgifter under efterföljande budgetår.

Ekonomisk utveckling under åren 2021–2023
Tabellen nedan innehåller förslag till finansiering för åren 2021-2023. FBA tydliggör där
medelsbehov för anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin, anslag 1:2 Freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet ap. 6 Fredsfrämjande- del till FBA samt anslag 1:1
Biståndsverksamhet ap.42 civil krishantering respektive ap.4. Först kommenteras respektive
anslag översiktligt.
Anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin, ap.1
I detta budgetunderlag har FBA föreslagit en förstärkning på myndighetens ramanslag för
förvaltning med 23 miljoner kronor som skulle kunna finansieras genom en överföring av medel
från anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap.42 respektive ap.4.
Förstärkningen på FBA:s ramanslag för förvaltning är både tänkt att kompensera befintliga
obalanser mellan förvaltnings- och sakanslag och den utveckling som en prognosticerad ökning på
anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.4 innebär (se nedan). Om regeringen inte har möjlighet att
förstärka myndighetens ramanslag för förvaltning bör ambitionsnivån på FBA:s verksamhet sänkas,
vilket förväntas få konsekvenser för FBA:s engagemang i såväl geografiska som tematiska
utvecklingsstrategier och därmed de finansiella prognoser som lämnas för sakanslag i detta
budgetunderlag.
Utan förstärkning blir FBA:s arbete med global verksamhet särskilt utmanande. Om detta är en
utveckling som regeringen vill ändra på bör i första hand ambitionsnivån inom den geografiska
strategiverksamheten sänkas. FBA kan konstatera att varje ny strategi som tillförs är förknippad
med en större grundkostnad. Det handlar om att mer personal måste anställas, att fördjupade
kontextanalyser måste till samt att partnersamarbete måste etableras på ett sätt som inger förtroende.
Därtill kommer ökade krav på stöd, ledning etc. Nya, viktiga, uppdrag på Västra Balkan och
Östeuropa kommer därför att vara utmanande för myndigheten om inte en förstärkning kan
realiseras. En möjlig väg framåt för att klara dessa prioriterade uppdrag ändå skulle därför kunna
vara att sänka ambitionen, eller fasa ut strategier, i andra geografiska kontexter som bedöms vara
mindre prioriterade. Samtidigt är det olyckligt att avbryta pågående verksamhet som efter en viss
startsträcka nu har stor potential att bidra till långsiktig hållbar förändring.
Om nya strategiuppdrag för Östeuropa och Västra Balkan och en andra strategiperiod för
befintliga strategiländer beslutas innan Regeringskansliet hinner bereda en eventuell
förstärkning på myndighetens ramanslag för förvaltning och denna beredning landar i ett
negativt besked kommer ambitionssänkningen att behöva förverkligas inom den globalt
inriktade verksamhet där personalkostnader finansieras genom myndighetens ramanslag för
förvaltning. Detta kan både påverka kvantitet (antalet insatser och sekunderingar) och kvalitet
i arbetet med de tematiska strategierna för hållbar fred, internationell civil krishantering och
fredsfrämjande och MR, demokrati och rättsstatens principer, samt annan icke strategistyrd
verksamhet.
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Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, ap.6 – del till FBA
För anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ap.6 – del till FBA prognosticerar
myndigheten den summa som anges i regeringens senaste beräkning, inklusive beslutet om en
utökning av anslagsposten i en revidering av myndighetens regleringsbrev daterad 2019-05-29.
Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.42 Civil krishantering
För anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 42 Civil krishantering prognosticerar FBA en minskning i
jämförelse med innevarande år.
En substantiell del av detta beror på en planerad flytt av sekunderingar från strategin för civil
krishantering och fredsfrämjande till strategin för hållbar fred. FBA har tidigare konstaterat att flera
sekunderingar på strategin för civil krishantering och fredsfrämjande passar bättre mot de mål som
återfinns i strategin för hållbar fred. Myndigheten har därför föreslagit en gradvis överflyttning av
sekunderingar, varav en första omgång förväntas realiseras under innevarande år. En sådan
överflyttning innebär inte en ambitionsförändring totalt sett utan en renodling av verksamheten.
Resterande del av den prognosticerade minskningen på ap. 42 skulle kunna finansiera delar av den
förstärkning på myndighetens ramanslag för förvaltning som FBA föreslår i detta budgetunderlag.
FBA har över tid fått mer medel på anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 42 än vad myndigheten har
sett behov av. Nedläggningen av observatörsinsatsen TIPH har inneburit en relativt substantiell
kostnadslättnad. Myndigheten har därför mer medel på den aktuella anslagsposten än vad som
behövs för att upprätthålla en rimlig ambitionsnivå på sekunderingsverksamheten. En flytt av medel
skulle således inte påverka verksamheten negativt.
Anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.4
För anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 4 prognosticerar FBA en ökning i jämförelse med
innevarande år.
En substantiell ökning sker inom den geografiska strategiverksamheten. I prognosen för denna
verksamhet utgår FBA från ett antal givna premisser som gäller tilldelningen av strategimedel för
regeringens geografiska strategier, nämligen att volymen successivt ökar över den första
strategiperioden, att volymen ligger på en mer jämn nivå när strategierna övergår till en andra
strategiperiod (vilket myndigheten också utgår från) samt att myndigheten kommer få i uppdrag att
bidra till nya strategier för Östeuropa och Västra Balkan. När det gäller de strategier som går in i en
andra strategiperiod har FBA beräknat medelsbehovet utifrån tesen att strategierna kommer att ha en
volym som innebär att ambitionsnivån på verksamheten motsvarar den nivå som myndigheten har
utvecklat i berörda länder efter en inledande nätverks- och uppstartsperiod – när volymen har
stabiliserats.
En ökning sker också på den del av ap. 4 som finansierar strategin för hållbar fred, vilket främst
handlar om den flytt av sekunderingar från strategin för civil krishantering och fredsfrämjande till
strategin för hållbar fred som kommenteras mer utförligt ovan. Av ökningen mellan åren 2020 och
2021 avser 11 miljoner kronor sekunderingar. Den prognosticerade ökningen omfattar också en
mindre ökning på andra insatser som genomförs inom strategins ram. Detta ska inte ses som en
ambitionsökning, utan är den nivå som myndigheten långsiktigt har planerat för.
Det samma gäller den del av ap. 4 som finansierar valobservation. För valobservation prognosticerar
FBA en något högre summa än innevarande år för att kompensera för den generella kostnadsökning
för till exempel valobservatörernas löner och resor som förväntas framöver. De delar av ap. 4
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slutligen som finansierar stöd till civilsamhället (transfereringar) samt strategiska, ickestrategistyrda sekunderingar, ligger kvar på samma nivåer som innevarande år.
Det bör avslutningsvis noteras att delar av förstärkningen på myndighetens ramanslag för
förvaltning föreslås finansieras över anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 4, den del som avser
strategin för hållbar fred. Denna strategi har inget totalbelopp och det är därför inte känt för FBA
hur regeringen avser disponera medlen över tid. Myndigheten antar att det finns en möjlighet att
omfördela medel men eftersom FBA inte har kunskap om myndighetens tillgång till dessa medel
över tid återspeglas inte en omfördelning i prognossiffrorna på samma sätt som de gör på anslag 1:1
Biståndsverksamhet, ap. 42. För denna anslagspost går det att åskådliggöra en omfördelning av
medel i prognossiffrorna.
Tabell 4. Förslag till finansiering, anslagsfinansierad verksamhet (tkr)
(Tkr)
Anslag
07 01 004 001
Folke Bernadotteakademin
(Varav föreslagen utökning)
07 01 001 004
Biståndsverksamhet*
07 01 001 004
Biståndsverksamhet**
Föreslagen nivå 07 01 001 004

2019
2020
2021
2022
2023
Utfall
Prognos
Beräkning Beräkning Beräkning
125 298

130 895

145 326
(16 100)

149 528
(18 400)

156 058
(23 000)

118 005

139 160

111 400

92 000

69 700

64 500

79 500

96 000

175 900

171 500

165 700

07 01 001 042
Civil krishantering
74 860
82 550
66 700
68 700
68 700
05 01 002 006
Freds- och säkerhetsfrämjande - del FBA
33 137
35 183
35 200
35 800
36 500
1 362
2 500
2 500
2 500
2 700
Avgiftsintäkter som disponeras ***
7 209
17 700
2 000
2 000
2 000
Övriga intäkter som disponeras ****
* Beslutade strategier
** Ej beslutade strategier samt förväntad prolongering för 2021-2023
*** 2020: avgiftsintäkter utbildning m.m.
**** 2020: Beräknad intäkt av bidrag 17 600 avser EU-medel för Afghanistan, finansiella intäkter 100
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Tabell 5. Verksamhetsinvesteringar (tkr)
År 2020
Prognos

År 2021
Beräkning

År 2022
Beräkning

År 2023
Beräkning

304

1 000

2 500

1 500

2 000

2 231

2 500

3 000

2 000

2 000

2 535

3 500

5 500

3 500

4 000

1 171

6 203*

5 500

3 500

4 000

Summa finansiering
1 171
6 203
*) nettoupplåning kompletterad i januari 2020 med 2 703 tkr

5 500

3 500

4 000

(Tkr)
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer
m.m.
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar
Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)

År 2019
Utfall

Tabell 6. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr)
(Tkr)
IB lån i Riksgäldskontoret
Nyupplåning (+)
Amorteringar (-)
UB lån i Riksgäldskontoret
Beslutad/föreslagen låneram

År 2019
Utfall
7 354
1 171
-2 964
5 561

År 2020
Prognos
5 561
6 203*
-2 412
9 352

År 2021
Beräkning
9 352
5 500
-3 413
11 439

År 2022
Beräkning
11 439
3 500
-4 271
10 668

År 2023
Beräkning
10 668
4 000
- 4 693
9 976

9 000

10 000

12 000

11 000

10 000

-57

-80

-99

3 470

4 351

4 792

Ränteutgifter
-17
-15
Finansiering av räntor och
avskrivningar
Utgiftsområde 07 anslag 01 001 004
2 981
2 427
Övrig finansiering
*) nettoupplåning kompletterad i januari 2020 med 2 703 tkr
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Tabell 7. Beställningsbemyndigande (tkr)

Anslagspost UO 5 1:2 ap6
Ing åtaganden

Nuvarande
Bemyndiganderam 3 år
(tkr)
bidragsbeslut
Utfall
Prognos Beräkn.
Beräkn. Beräkn. Slutår
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
10 000
10 000
10 000

Nya åtaganden

10 000

10 000

10 000

0

0

-10 000

-10 000

-10 000

Utstående åtaganden

10 000

10 000

10 000

0

Föreslagen bemyndiganderam

10 000

10 000

10 000

0

Infriande åtaganden

Utbetalda bidrag/beslutade
Anslagspost UO7 1:1 ap 4

9 790
Utfall
2019

8 494
Prognos Beräkn.
2020
2021

Beräkn.
2022

Ing åtaganden

Beräkn.
2023

Slutår
2024

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

-10 000

-10 000

-10 000

Utstående åtaganden

10 000

10 000

10 000

0

Föreslagen bemyndiganderam

10 000

10 000

10 000

0

20 000

20 000

20 000

0

Nya åtaganden

10 000

Infriande åtaganden

Utbetalda/beslutade bidrag

12 204

12 466

Total

21 994

20 960

0

0

Total bemyndigande ram

Räntekontokredit
Kreditutrymme om 5 000 tkr på räntekonto i händelse av förskjutning av tidsplaner.
Anslagskredit
Anslagskredit för anslag 1:1 ap.4 om totalt 3 975 tkr och för anslag 1:4 ap.1 om totalt 3 819 tkr för
oförutsedda utgifter.

