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Sammanfattning 
Folke Bernadotteakademin (FBA) är Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling. FBA har i 

uppgift att stödja internationell fredsfrämjande verksamhet och uppdraget är att bidra till att 

förebygga, hantera och lösa konflikter och skapa förutsättningar för en hållbar fred. 

FBA:s budgetunderlag 2024-2026 inleds med utgångspunkter som ligger till grund för förslagen i 

detta underlag. Huvuddelen av underlaget rör förslag till finansiering av verksamhet gällande 

återuppbyggnad och hållbar demokratisk utveckling i Ukraina och närområdet samt arbetet för att 

stärka EU som global freds- och säkerhetsaktör. Vidare berörs områdena Natomedlemskap, 

klimatsäkerhet och valobservation. Därefter återfinns förslag till förändringar i FBA:s styrning. Sist i 

underlaget finns en sammanställning av förslag till finansiering, uppgifter om myndighetens 

investeringar och låneram samt förslag till bemyndiganden.  

FBA föreslår ny finansiering för en möjlig Ukrainastrategi samt beskriver vilka omprioriteringar som 

görs mot närområdet i befintlig Östeuropastrategi. FBA föreslår en gradvis ökning av både 

förvaltnings- och sakanslag för att möta regeringens ambitioner. Vidare innehåller underlaget förslag 

till förstärkning av förvaltnings- respektive sakanslag på områden där FBA:s arbete behöver utvecklas 

för att möta ett nytt säkerhetspolitiskt läge och regeringens prioriteringar gällande EU, Nato, 

klimatsäkerhet samt valobservation.  

För att möjliggöra ytterligare resultat i myndighetens arbete lyfts några förslag gällande FBA:s 

styrning som rör ökad flexibilitet i medelsanvändningen i det bilaterala och regionala arbetet, behov 

av ställningstagande från regeringen gällande nuvarande styrning samt förslag om förändrad styrning 

gällande strategin för internationell civil krishantering.   

Sammanfattningsvis innehåller FBA:s budgetunderlag nedan förslag till förstärkning för 2024-2026 i 

förhållande till 2023 års anslagsnivå.  
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Belopp i tkr 2023 2024 2025 2026 

Finansieringsbehov Utgiftsområde 7 - Bistånd   

1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin 208 200 216 875 221 570 225 570 

- Återuppbyggnad i Ukraina och konfliktdrabbade

närområden
5 000 8 000 11 000 

- EU som global freds- och säkerhetsaktör 2 000 3 000 4 000 

- Klimatsäkerhet 1 000 2 000 2 000 

- Valobservation 1 000 1 000 1 000 

1:1 ap.4 Biståndsverksamhet 98 000 103 000 104 000 105 000 

- Återuppbyggnad i Ukraina och konfliktdrabbade

närområden
3 000 4 000 5 000 

- Valobservation 2 000 2 000 2 000 

Finansieringsbehov Utgiftsområde 5 – Freds- och säkerhetsfrämjande – del FBA 

1:2 ap.6 Freds- och säkerhetsfrämjande 35 285 39 285 42 285 44 285 

- Svenskt Natomedlemskap 4 000 7 000 9 000 
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1 Utgångspunkter för FBA:s 

budgetunderlag 2024-2026 

FBA:s uppdrag och verksamhet befinner sig i skärningspunkten mellan utrikes-, säkerhets- och 

utvecklingspolitik. Mot bakgrund av det nya säkerhetspolitiska läget behöver myndighetens 

kompetens och verksamhet anpassas till nya förutsättningar. Samtidigt som nuvarande förmågor i 

myndigheten alltjämt är relevanta och möter stor efterfrågan växer det fram behov att ytterligare 

bredda myndighetens möjligheter till bidrag och stöd till internationell fred och säkerhet. 

FBA arbetar i integrerade insatser som samlar flera aktiviteter och kombinerar myndighetens 

kunskapsområden och instruktionsgivna verktyg såsom utbildning, rådgivning, policyutveckling och 

sekundering. Detta ger enligt utvärderingar, beprövad erfarenhet och intern uppföljning de bästa 

resultaten i verksamheten. En viktig utgångspunkt är långsiktigheten i styrningen och i samarbetet 

med partners vilket i sin tur bygger förtroendefulla relationer och nya samarbetsmöjligheter. I 

verksamheten skapas växelverkan mellan de tre globala och de 12 bilaterala och regionala 

strategierna som styr FBA:s arbete. Inom nuvarande strategi för hållbar fred utvecklas tematisk 

expertis och multilateral förmåga som tillämpas i geografiska kontexter och i den bilaterala 

strategiverksamheten bidrar erfarenhet och metodutveckling tillbaka till det multilaterala arbetet. 

Genom strategin för internationell civil krishantering och fredsfrämjande sekunderas personal till 

internationella organisationer och insatser som arbetar direkt med tillämpning och policy, i för FBA 

och Sverige prioriterade områden. Sekunderingar kombineras med kapacitetshöjande verksamhet 

inom exempelvis ledarskap och jämställdhet inom GSFP-insatserna. 

FBA är en direktimplementerande aktör och myndighetens personal genomför verksamheten genom 

till exempel rådgivning och utbildning. Det innebär att personalens kompetens är myndighetens 

viktigaste verktyg. För att myndigheten ska kunna leverera relevanta och långsiktigt hållbara resultat 

genom sin personal krävs en tillräckligt stabil personalstyrka och rätt kompetens för att möta ett 

internationellt säkerhetsläge i förändring. Myndighetens instruktionsbundna uppdrag innefattar ett 

antal expertområden där FBA har upparbetad kompetens sedan många år. Myndigheten besitter också 

kontextspecifik kompetens som byggts upp i takt med att de bilaterala uppdragen ökat sedan 2015. 

Arbete pågår successivt med att utveckla expertis inom dagens och morgondagens stora utmaningar. 

Att bygga ny expertkunskap tar tid. Under 2023 arbetar FBA med en breddning av befintlig kompetens 

för att möta omvärldens förändrade utmaningar och nya behov. För att denna omställning ska kunna 

ge snabbare effekt föreslås en viss förstärkning av förvaltningsanslaget för att möta de nya 

säkerhetspolitiska förutsättningarna och regeringens prioriteringar på områden som klimatsäkerhet 

och hybrida hot.  

Vid ingången till 2023 hanterar myndigheten dels ett sänkt förvaltningsanslag, dels en omprioritering 

av verksamheten utifrån regeringens styrning. Detta innebär att FBA inte kommer att nå upp till 

beslutad nivå av enskilda bilaterala och regionala strategiuppdrag och att en omprioritering av 

verksamhet kan leda till att resultat går förlorade i en tid när samordnade globala insatser krävs för 

att hantera säkerheten i närområdet. Ett sänkt förvaltningsanslag innebär också att FBA under 

innevarande år inte kommer att ha samma beredskap att agera flexibelt på uppdragsgivarens 

önskemål i enskilda ärenden som tidigare.  
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FBA finansieras i dagsläget till 93 procent av UO7 internationellt utvecklingssamarbete. Samtidigt 

bidrar FBA:s verksamhet starkt till UO5 internationell samverkan med utgångspunkt i myndighetens 

instruktion att ”bidra till internationell fredsfrämjande verksamhet” med de instruktionsbundna 

uppgifter som myndigheten hanterar. Det finns en möjlighet för regeringen att genom utökad 

finansiering göra FBA än mer relevant i det nya säkerhetspolitiska läget. För att säkerställa relevant 

kompetens som samtiden och framtiden kräver, bör regeringen överväga att tillföra FBA resurser så 

att myndighetens kärnuppdrag förstärks i enlighet med regeringens prioriteringar. Det är mot denna 

bakgrund budgetunderlaget ska läsas. 
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2 Återuppbyggnad och hållbar demokratisk 
utveckling i Ukraina och närområdet 

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina syftar till att slå sönder Ukraina som statsbildning och 

ukrainarna som folk och kultur. Anfallskriget påverkar också fred och säkerhet i Ukrainas närområde, 

Europa och har omfattande konsekvenser på global nivå. Samtidigt har den ukrainska befolkningen 

uppvisat en motståndskraft som få trodde var möjlig. Uthållighet och ytterligare förstärkning av 

Ukrainas och närområdets motståndskraft kommer förbli en av Sveriges viktigaste utrikespolitiska 

frågor under överskådlig tid.   

2.1 En möjlig ny Ukraina-strategi 

FBA har goda möjligheter att ytterligare bidra till regeringens ambition att förstärka arbetet med 

Ukraina utifrån myndighetens samlade kompetens inom fred och säkerhet. Oberoende av 

utvecklingen av kriget kan FBA bidra till att arbetet med återuppbyggnad av Ukraina intensifieras och 

att närmandet till EU fortgår. FBA har kompetens och expertis för att bidra till en långsiktigt hållbar 

fred, det vill säga till arbete för ett starkt och demokratiskt Ukraina, där rättsstatens principer och 

mänskliga rättigheter respekteras. Nära relationer med ukrainska partners, samverkan med 

Sverigelaget, samordning med EU och FN samt personal på plats i Ukraina är av avgörande 

utgångspunkter för ett fortsatt framgångsrikt arbete.  

FBA kan bland annat bidra till återintegrering av före detta kombattanter där behoven kommer att 

vara mycket stora. FBA kan också bidra till stärkt motståndskraft genom arbete med insatser för 

mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Ett utökat arbete inom demokratisk 

samhällsstyrning, rättsstatsuppbyggnad och stöd till val föreslås. En fortsatt decentraliseringsprocess 

är avgörande för både återuppbyggnad, motståndskraft och EU-närmande. FBA:s stöd till lokal 

förvaltning i Ukraina, en viktig del av landets decentraliseringsprocess, fortsätter och utvecklas under 

2023. Arbetet skulle utgå från pågående insatser för att trygga social sammanhållning på lokal nivå. 

FBA är redo att stödja nationella och internationella partners i återuppbyggnadsprocesser genom att 

främja kvinnors och ungas lika deltagande och genom expertstöd i dialoger mellan ukrainska och 

internationella aktörer. FBA kan också växla upp arbetet med att stärka offentliga institutioners 

förmåga att hantera krigets konsekvenser och bidra till att mänskliga rättigheter och rättsstatens 

principer efterlevs.  

De sammantagna utmaningarna som Ukraina står inför blir alltmer komplexa ju längre kriget fortgår. 

Samtliga FBA:s expertområden kommer vara relevanta för att vinna freden och för Ukrainas 

återuppbyggnad. Mot denna bakgrund föreslår FBA finansiering för arbete med en möjlig ny 

Ukrainastrategi för åren 2024-2026.   
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Belopp i tkr 
2024 2025 2026 

Utgiftsområde 7 - Bistånd 

1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin 

5 000 8 000 11 000 Återuppbyggnad i Ukraina och konfliktdrabbade 

närområden - förslag till utökning 

1:1 ap.4 Biståndsverksamhet 

3 000 4 000 5 000 Återuppbyggnad i Ukraina och konfliktdrabbade 

närområden -förslag till utökning 

2.2 Omprioriteringar inom Östeuropastrategin med befintliga resurser 

Med anledning av den ryska aggressionen mot Ukraina ökar också spänningar i närområdet med nya 

konfliktlinjer och risk för spridning av kriget. För att stärka närområdets motståndskraft behöver 

samhällsstrukturernas förmåga och legitimitet stärkas och upprätthållas. FBA föreslår att FBA utökar 

arbetet med EU:s östra grannskap de kommande tre åren med utgångspunkt i befintlig styrning och 

budget.   

FBA:s långvariga samarbete med EU och OSSE i regionen ger goda möjligheter att fördjupa bilateralt 

och regionalt arbete i närområdet. Även myndighetens institutionella partnerskap med UNDP kan 

användas för att åstadkomma resultat. Prioriterade frågor för FBA är att bidra till ökad demokratisk 

samhällsstyrning, stärkt ledarskap och korruptionsbekämpning, vilket i förlängningen stärker 

legitimiteten för offentliga institutioner. Arbetet skulle bidra till stärkt motståndskraft och till 

ländernas reformprocess i ett EU-närmande. FBA har inlett arbete i Moldavien som inkluderar stöd till 

statstjänstepersoner, stöd till statsförvaltningen och rättsstatsuppbyggnad.  

FBA står redo att utöka samarbetet med Georgien och Armenien vilka är länder med stark potential 

till resultat inom både säkerhetssektorreform och rättsstatsuppbyggnad och där FBA sedan tidigare 

haft samarbeten. I Georgien finns särskilt goda möjligheter att baserat på den lokala kapaciteten 

tillsammans med lokala nyckelaktörer stärka prioriterade reform- och utvecklingsprogram.  

För FBA är placeringen av personal på utlandsmyndigheterna avgörande för effektivitet och resultat. 

FBA ser också möjligheter att utöka antalet sekunderingar genom personalbidrag till EU, FN och 

OSSE. 

Vad gäller mer information om FBA:s arbete med Ukraina och närområdet, se också svar på 

regeringsuppdrag (dnr 21-00827). 
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3 EU som global freds- och säkerhetsaktör 

Rysslands övergrepp mot den europeiska säkerhetsordningen och dess konsekvenser för närområdet 

kommer att stå högt på den europeiska och globala dagordningen de närmaste åren. EU har lyckats 

visa en stark enighet och förmåga att agera under Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt har EU en 

viktig roll att spela bortom närområdet. EU utgör en plattform för Sveriges globala engagemang och 

ett starkt stöd till FN som garant för internationell fred och säkerhet.  

När medlemsstaterna agerar tillsammans blir EU en stark och balanserande kraft på den globala 

arenan och en viktig partner för det globala syd vilket behövs för att mobilisera stöd för europeiska 

säkerhetspolitiska intressen. EU skulle kunna bli en än mer effektiv aktör och nå bättre resultat om 

EU:s olika instrument samverkade i högre utsträckning. EU:s integrerade ansats samlar såväl de civila 

och militära insatserna, som andra politiska, säkerhets- och utvecklingsorienterade instrument, för 

att stödja värdlandet i en kris- eller konfliktsituation. I detta arbete är FBA en viktig aktör för det 

svenska bidraget. 

Under 2023 pågår en omställning av FBA:s arbete mot mer fokus på EU som global freds- och 

säkerhetsaktör (dnr 21-00827). Det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2023 utgör en 

möjlighet till förstärkt arbete inklusive en placerad medarbetare på representationen i Bryssel. 

Prioriteringen av EU sker inom befintlig styrning och handlar om att både inom EEAS och i befintliga 

bilaterala kontexter söka stärkt samarbete med EU och att rikta mer av FBA:s sekunderingar samt 

policy- och kapacitetsutvecklande verksamhet från FN till EU respektive att stärka samordningen 

mellan EU och FN där så är relevant. FBA arbetar under 2023 också inom ramen för pågående 

strategiarbete med att utöka fokus på att bidra till närområdets EU-närmande, främst inom strategin 

för västra Balkan och Östeuropa och FBA kombinerar direkta bilaterala stöd inom dessa områden med 

att stödja EU:s reformarbete.   

3.1 Förstärkt arbete med EU 

FBA:s arbete mot EU kan ytterligare förstärkas. Arbetet med den strategiska kompassen är en central 

prioritering där FBA kan medverka till genomförandet av de delar av den strategiska kompassen som 

rör de civila GSFP-insatserna och den civila pakten. Särskilt fokus bör läggas på den integrerade 

ansatsen. Detta inkluderar närmare samarbete med EU-delegationer och EU:s sändebud, ett tydligare 

fokus på civil-militär samverkan och civilt stöd till de militära insatserna, utvecklingen och 

implementeringen av EU:s stabiliseringskoncept samt ett utvecklat samarbete mellan EU, FN och 

Nato. FBA har också möjlighet att förstärka ledningskapaciteten i insatserna genom att utveckla 

stödet till ledarskap och samverkan ytterligare. 

En prioritering inom den strategiska kompassen är EU:s förmåga att möta hybridhot. Hybridhoten har 

blivit en allt större utmaning för GSFP-insatserna. Inom ramen för arbetet med den strategiska 

kompassen föreslår FBA ett utökat uppdrag för att bidra med kunskap och kompetens inom hybridhot. 

Detta är ett område som kräver ny kompetens. FBA bedömer att frågekomplexet och resurstillförsel är 

av stor vikt för att myndigheten fortsatt ska vara en relevant aktör på området fred och säkerhet inom 

EU.  

I syfte att ytterligare bidra i arbetet med den strategiska kompassen samt förmågeutveckla 

myndigheten i nya och för EU aktuella kunskapsområden samt för att kunna vara en än mer relevant 
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part inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik föreslår FBA en förstärkning av anslag i 

förhållande till 2023 års anslagsnivåer om: 

Belopp i tkr 
2024 2025 2026 

Utgiftsområde 7 – Bistånd 

1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin 

2 000 3 000 4 000 EU som global freds- och säkerhetsaktör - förslag till 

utökning 



10 

4 Svenskt Natomedlemskap 

Sverige befinner sig i en ny säkerhetssituation och i en ansökningsprocess för Natomedlemskap. I det 

kommande medlemskapet uppfattar FBA regeringens ambition att Sverige ska vara en stark medlem 

och värna om demokratiska värderingar såsom rättssäkerhet och jämställdhet.  

4.1 FBA:s möjligheter till verksamhet inom Nato 

Ett svenskt medlemskap i Nato innebär ett säkerhetspolitiskt samarbete även bortom Natos militära 

delar. FBA:s bidrag inom ramen för det kommande Natomedlemskapet bygger i första hand på 

sekunderingar till Natos högkvarter samt på sikt till kapacitetshöjande insatser. Härigenom kan FBA 

bidra till att Sverige blir en stark medlem i Nato.  

FBA ser därutöver möjligheter att på sikt stärka interna strukturer inom Nato samt bidra i arbetet med 

demokratiska och jämställda värderingar. Inom ramen för Natomedlemskapet kan FBA erbjuda 

expertis inom jämställdhetsområdet samt möjligheter att stödja Natos interna strukturer genom 

ledarskaps- och organisationsutveckling. Vidare har FBA möjlighet att bidra i arbetet mot korruption, 

ansvarsutkrävande samt i framtagandet av en gemensam värdegrund i programmet Building Integrity 

Initiative, där dess huvudcenter i Norge (Centre for Integrity in the Defence Sector) uttryckt intresse 

för samarbete med FBA för att på ett mer tydligt sätt inkludera samhällsstyrningsfrågor i deras arbete. 

Inom frågor som rör klimatrelaterade säkerhetsrisker finns det också ett arbete inom Nato som FBA 

bör kunna inleda samarbeten med.  

FBA skulle med resursförstärkning också kunna bidra med kapacitetsutveckling av Natos 

partnerskapsländer genom att bistå med expertkunskap inom Natos befintliga partnerskapsavtal 

(ITPP) i de länder där FBA redan samarbetar genom bilaterala regionala strategier genom det 

sekunderingsverktyg myndigheten besitter. 

FBA föreslår förstärkning inom UO 5 dels vad gäller sekunderingar, dels för att förbereda för 

möjligheter att bidra i arbetet med Natos interna strukturer samt kapacitetsutveckling.  

Det innebär behov av ett vidare undantag för förvaltningskostnader inom anslagsposten. 

Belopp i tkr 

2024 2025 2026 

Utgiftsområde 5 – Freds- och säkerhetsfrämjande 

1:2 ap.6 Freds- och säkerhetsfrämjande 

4 000 7 000 9 000 
Svenskt Natomedlemskap - förslag till utökning 
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5 Klimatsäkerhet 

Klimatrelaterade säkerhetsrisker är en avgörande framtidsfråga globalt och är en av de frågor som står 

högst på dagordningen för multilaterala organisationer såsom FN, EU och Nato. Även i de bilaterala 

samarbeten FBA har i konfliktutsatta landkontexter är efterfrågan på kunskap och förmåga inom 

klimatsäkerhet hög. Inom FN kommer klimatsäkerhet att vara en central del av New Agenda for Peace 

och inom EU inkluderas klimatsäkerhetsfrågorna i den kommande civila pakten. Frågorna är också 

aktuella inom det arktiska samarbetet. FBA är väl placerad att bidra till en förstärkning av svenskt 

arbete med klimatsäkerhet. Myndighetens operativa förmåga är ett viktigt komplement till övriga 

aktörer inom klimatsäkerhetsfältet. I enlighet med anvisning till en ny strategi för hållbar fred 

föreslår FBA att klimatsäkerhet blir ett prioriterat mål.  

5.1 Ett starkare arbete med klimatsäkerhet 

Det finns flera områden där FBA lyft till regeringen att det finns behov av och möjligheter att skala 

upp (se rapport dnr 21-00045-8). Behov finns också av att utöka FBA:s interna kapacitet, bland annat 

för att stödja och ge råd till lokala och internationella parter i stats- samt fredsbyggande processer. 

Att etablera FBA som en aktör inom klimatsäkerhet kräver interna resurser som kan ge redundans, 

stabilitet och lärande mellan olika verksamheter, såväl multilateralt som bilateralt. Sekunderingar 

inom området kräver att FBA förmår att kravställa och rekrytera insatspersonal, men också att det 

finns ett tematiskt ägarskap för frågorna på myndigheten. Detsamma gäller om FBA framöver ska 

kunna ha en mer framträdande roll vad gäller sådana tematiska utbildningar gentemot partners.  

För att kunna bygga upp en stabil bas och arbeta som en relevant klimatsäkerhetsaktör mot 

multilaterala organisationer och i bilaterala samarbeten föreslår FBA en förstärkning av anslagsmedel 

i förhållande till 2023 års anslagsnivå om: 

Belopp i tkr 
2024 2025 2026 

Utgiftsområde 7 – Bistånd 

1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin 
1 000 2 000 2 000 

Klimatsäkerhet - förslag till utökning 
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6 Valobservation 

FBAs valobservationsverksamhet är ett bidrag i en allt mer auktoritär värld, till regeringens 

demokratiprioritering och till en ny strategi för MR och demokrati. FBA har möjlighet att med 

ytterligare medel öka antalet valobservatörer. Inom OSSE-området kan ett sådant arbete förstärka 

ODIHRs långsiktiga resultat med analys och rekommendationer och skulle också bidra till en jämnare 

könsfördelning.  

I syfte att utöka antalet valobservatörer och stärka demokratiska processer föreslår FBA en 

förstärkning av anslag i förhållande till 2023 års anslagsnivå om: 

Belopp i tkr 
2024 2025 2026 

Utgiftsområde 7 - Bistånd 

1:4 ap.1 Folke Bernadotteakademin 
1 000 1 000 1 000 

Valobservation - förslag till utökning 

1:1 ap.4 Biståndsverksamhet 
2 000 2 000 2 000 

Valobservation -förslag till utökning 
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7 Förslag till förändrad styrning 

• FBA föreslår att styrningen av myndighetens bilaterala och regionala strategier renodlas så

att strategibeslut kommer med enbart sakanslag. Samtidigt är ett utökat förvaltningsanslag

en nödvändighet för att kunna ta ombord arbete med eventuella kommande strategiuppdrag.

Då förvaltningsanslaget anges i budgetpropositionen behöver detta inte anges inom

strategibeslutet. Syftet med denna förändring är att möjliggöra en mer flexibel användning av

förvaltningsresurserna i syfte att förstärka långsiktigt hållbara resultat inom

strategiverksamheten.

• FBA noterar att i och med ett sänkt förvaltningsanslag och ett icke utökat sakanslag kommer

FBA inte kunna nå upp till de nivåer som anges i de bilaterala och regionala strategibesluten

om att förbruka medel (både förvaltnings- och sakanslag), som ligger inom ramen av +/- 10 %

i respektive beslut. För att FBA ska kunna bibehålla beslutad nivå skulle ytterligare 10 mnkr

på förvaltningsanslaget respektive 5 mnkr på sakanslaget behövas årligen utöver förslagen i

detta underlag. Alternativt behöver styrningen justeras.

• FBA står redo att ta emot mer långsiktig styrning i regionala eller bilaterala strategier som rör

länder där myndigheten har haft så kallade landfönster såsom till exempel Sudan eller i

Mena-regionen där upparbetade samarbeten finns och tidigare verksamhet skulle kunna

utgöra en god grund för starka långsiktiga resultat.

• Vidare föreslår FBA regeringen att ta bort högstbeloppen i myndighetens regleringsbrev för

internationell civil krishantering och fredsfrämjande, samt utelämna specifika insatser där

FBA bör verka. Därigenom skulle FBA i högre grad kunna möta regeringens prioriteringar på

ett mer flexibelt sätt och i linje med en tillitsbaserad styrning.

• FBA föreslår ett undantag för hela anslagsposten 1:2 ap. 6 inom utgiftsområde 5 att innefatta

förvaltningskostnader. Detta för att kunna verka inom ramen för bl.a. Nato vilket inte kan ses

som ODA-fähig verksamhet. FBA har ett specifikt undantag inom anslagsposten om att kunna

använda medlen även till förvaltningskostnader för handläggning av stöd till civilsamhället.

FBA föreslår att förvaltningskostnader ska kunna användas inom hela anslagsposten. FBA

föreslår också att minsta beloppet som anges i regleringsbrevet om att ställa personal till

förfogande till EU, FN, OSSE och Nato tas bort. Detta för att i högre grad kunna möta

regerings prioriteringar på ett flexibelt sätt, och som ligger i linje med en tillitsbaserad

styrning.

• FBA föreslår att regeringen ger myndigheten mandat att genomföra val direkt genom

regleringsbreven (1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet samt 1:1

Biståndsverksamhet). För närvarande krävs ett specifikt regeringsbeslut som listar vilka val

FBA ska sekundera till och ytterligare separata regeringsbeslut ifall nya val tillkommer under

året. Detta skapar ovisshet i uppdraget samt riskerar Sveriges möjlighet att delta i

valobservationsinsatser då det ofta krävs ett par månader innan satt valdatum för att kunna

sekundera.
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8 Finansiering 2024-2026 

8.1 Förslag till finansiering 2024-2026 

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

bistånd, men myndigheten har också anslag från utgiftsområde 5 Internationell samverkan samt vissa 

övriga intäkter.  

Myndigheten har under 2022 använt både anslagssparande (4 938 tkr) och anslagskredit (3 622 tkr) 

inom anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin ap. 1, samt anslagssparande (2 340 tkr) och anslagskredit 

(2 453 tkr) inom anslag 1: Biståndsverksamhet ap. 4. Utöver detta hanterar FBA sänkt anslag fr.o.m. 

2023.  

Som beskrivits i underlaget har FBA påbörjat en omställning i verksamheten mot regeringens 

styrsignaler och ser också stora möjligheter att ytterligare förstärka verksamheten. I nedan tabell 

redovisas FBA:s förslag till utökningar inom respektive anslag. Dessa redogörs för mer specifikt under 

respektive område i underlaget. 

Anslag 1:4 Folke Bernadotteakademin: Anslaget finansierar myndighetens personal vilken är 

verksamhetens viktigaste verktyg då FBA är en direktimplementerande myndighet. I syfte att kunna 

förstärka arbetet mot bland annat Ukraina och EU föreslår FBA en utökning om 9, 14 resp. 18 mnkr 

under budgetperioden. 

Anslag 1:1 Biståndsverksamhet: För att kunna leverera verksamhet och möta regeringens 

prioriteringar inom en ny Ukrainastrategi föreslår FBA en utökning om 5, 6 resp. 7 mnkr under 

budgetperioden. 

Anslag 1:1 internationell civil krishantering: FBA bedömer att nuvarande anslagsnivå ligger i paritet 

med myndighetens prognoser. 

Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande: Anslaget används till icke ODA-fähig verksamhet under 

vilket till exempel Natofrågor ingår. För att kunna sekundera och verka inom området föreslår FBA en 

utökning om 4, 7 resp. 9 mnkr under budgetperioden. 
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(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Anslag Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 

07 10 004 001 FBA 221 927 208 200 216 875 221 570 225 570 

- varav föreslagen utökning  - - 9 000 14 000 18 000 

07 01 001 004 Biståndsverksamhet 95 193 98 000 103 000 104 000 105 000 

- varav föreslagen utökning  - - 5 000 6 000 7 000 

07 01 001 042 Internationell civil 

krishantering 
69 353 71 000 71 000 71 000 71 000 

- varav föreslagen utökning  - - 0 0 0 

05 01 002 006 Freds- och 

säkerhetsfrämjande 
35 659 35 285 39 285 42 285 44 285 

- varav föreslagen utökning  - - 4 000 7 000 9 000 

Avgiftsintäkter som disponeras 1 375 2 000 2 000 2 000 2 000 

Övriga intäkter som disponeras 7 771 3 600 300 300 300 
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8.2 Investeringar 

FBA ser under budgetperioden en förhållandevis jämn nivå på investeringar. Nedan redovisas 

myndighetens prognos för investeringar. 

(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 

Immateriella investeringar 0 1 100 1 800 1 300 1 300 

Datasystem, rättigheter m.m. 0 1 100 1 800 1 300 1 300 

Materiella investeringar 4 670 1 900 1 200 1 200 1 200 

Maskiner, inventarier och installationer 

m.m. 4 607 1 900 1 200 1 200 1 200 

Byggnader, mark och annan fast egendom 63 0 0 0 0 

Övriga verksamhetsinvesteringar 0 0 0 0 0 

Summa verksamhetinvesteringar 4 670 3 000 3 000 2 500 2 500 

Finansiering 

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 

kapitalförsörjningsförordningen) * 
4 655 3 000 3 000 2 500 2 500 

Bidrag (2 kap. 5 § 

kapitalförsörjningsförordningen) 
0 0 0 0 0 

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 

kapitalförsörjningsordningen) 
0 0 d0 0 0 

Anslag (efter medgivande av regeringen) 0 0 0 0 0 

Summa finansiering 4 655 3 000 3 000 2 500 2 500 

*En differens har uppstått mellan 2022 års verksamhetsinvesteringar och 2022 års lån i Riksgäldskontoret

pga. en investeringskostnad inkommen efter låneupptag 2022-12-21.
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8.3 Låneram 

FBA ser nedan behov av låneram utifrån den nyupplåning som planeras under budgetperioden. 

(Tkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 

IB lån i Riksgäldskontoret 4 591 7 066 7 303 7 257 6 946 

Nyupplåning 4 655 3 000 3 000 2 500 2 500 

Amorteringar -2 180 -2 763 -3 046 -2 811 -3 027

UB lån i riksgäldskontoret 7 066 7 303 7 257 6 946 6 419 

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

Ränteutgifter 34 50 75 100 100 

Finansiering av räntor och avskrivningar 2 214 2 813 3 121 2 911 3 127 

Utgiftsområde 7 anslag 01 004 001 2 214 2 813 3 121 2 911 3 127 

Övrig finansiering 0 0 0 0 0 

8.4 Bemyndiganden 

Nedan redovisar FBA myndighetens uppgifter om bemyndiganden enligt ESV:s föreskrifter om 

ändring i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:1) om årsredovisning 

och budgetunderlag. 

Tabeller för prognos för beställningsbemyndiganden: 

05 01 002 006 Freds- och 

säkerhetsfrämjande 

År -1 

Utfall 

År 0 

Prognos 

År 1 

Beräkn. 

År 2 

Beräkn. 

År 3 

Beräkn. 

År 4 

Beräkn. 

2022 2023 2024 2025 2026 slutår 

Ingående åtaganden 7 887 8 351 6 027 

+ Nya åtaganden 4 359 3 820 4 000 

- Infriade åtaganden -3 895 -6 145 -4 080 -3 947 -2 000 0 

Varav infriade åtaganden av 

utestående åtaganden år 0 
4 080 3 947 2 000 0 

Utestående åtaganden vid  

årets slut 
8 351 6 027 5 947 

Tilldelat/föreslaget 

bemyndigande 
13 000 13 000 7 000 



18 

07 01 001 004 

Biståndsverksamhet 

År -1 

Utfall 

År 0 

Prognos 

År 1 

Beräkn. 

År 2 

Beräkn. 

År 3 

Beräkn. 

År 4 

Beräkn. 

2022 2023 2024 2025 2026 slutår 

Ingående åtaganden 2 076 3 541 4 461 

+ Nya åtaganden 2 490 3 201 3 000 

- Infriade åtaganden -1 025 -2 281 -2 801 -3 160 -1 500 0 

Varav infriade åtaganden av 

utestående åtaganden år 0 
2 801 3 160 1 500 0 

Utestående åtaganden vid årets 

slut 
3 541 4 461 4 660 

Tilldelat/föreslaget 

bemyndigande 
4 000 8 000 6 000 

05 01 002 006 Freds- och 

säkerhetsfrämjande 

År -1 

Utfall 

År 0 

Prognos 

År 1 

Beräkn. 

År 2 

Beräkn. 

År 3 

Beräkn. 

År 4 

Beräkn. 

2022 2023 2024 2025 2026 slutår 

Ingående åtaganden 7 887 8 351 2 206 

+ Nya åtaganden 4 358 

- Infriade åtaganden -3 895 -6 145 -2 206

Utestående åtaganden vid årets 

slut 
8 351 2 206 0 

Tilldelat/föreslaget 

bemyndigande 
13 000 

07 01 001 004 

Biståndsverksamhet 

År -1 

Utfall 

År 0 

prognos 

År 1 

Beräkn. 

År 2 

Beräkn. 

År 3 

Beräkn. 

År 4 

Beräkn. 

2022 2023 2024 2025 2026 slutår 

Ingående åtaganden 2 076 3 541 1 260 

+ Nya åtaganden 2 490 

- Infriade åtaganden -1 025 -2 281 -1 260

Utestående åtaganden vid årets 

slut 
3 541 1 260 0 

Tilldelat/föreslaget 

bemyndigande 
4 000 

Kreditutrymme om 6 000 tkr på räntekonto i händelse av förskjutning av tidsplaner. 

Anslagskredit för anslag 1:1 ap.4 om totalt 3 090 tkr, för anslag 1:4 ap.1 om totalt 6 500 tkr, för anslag 

1:2 ap.6 om totalt 1 180 tkr och för anslag 1:1 ap. 42 om totalt 2 130 tkr. 
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