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1 Förord 

Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att bistå det särskilda råd (nedan kallat 
”rådet”) som finns vid myndigheten. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av 
regeringens finanspolitik och övriga ekonomiska politik. Rådets uppgift fullföljs framför allt 
genom publicering av en årlig rapport Svensk finanspolitik. Rapporten överlämnas formellt till 
regeringen, men utgör också ett underlag för riksdagens granskning av regeringens politik. Som 
ett led i uppdraget utger även rådet underlagsrapporter1 om olika aspekter på finanspolitiken och 
den övriga ekonomiska politiken, samt anordnar konferenser. Rådet som helhet tar inte löpande 
ställning till den ekonomiska politiken. Däremot deltar rådets ledamöter i samhällsdebatten med 
sina egna synpunkter. Dessa kan, men behöver inte nödvändigtvis, delas av andra ledamöter. 
Rådet startade sin verksamhet 1 augusti 2007 och har nu funnits i drygt tio år. Tio årsrapporter 
har lämnats till regeringen och 52 underlagsrapporter har publicerats. De nio senaste 
årsrapporterna har översatts till engelska och spritts internationellt. Rådets synpunkter har 
uppmärksammats i den svenska ekonomisk–politiska diskussionen och utgjort en referenspunkt i 
debatten.  
 
 
 
 
Joakim Sonnegård 
Kanslichef  
  

                                                 
1 Studier i finanspolitik  
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2 Resultatredovisning 

2.1 Finanspolitiska rådets uppgifter enligt instruktion2 

Enligt sin instruktion ska rådet följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den 
ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om, och därmed bidra till en 
ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet. Rådet ska 
varje år lämna en rapport till myndigheten. I rapporten ska rådet redovisa sina analyser och 
bedömningar. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av rapporten. 
Myndigheten ska utan dröjsmål vidarebefordra rådets rapport kompletterad med ett eget yttrande 
till regeringen. Vidare ska rådet verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den 
ekonomiska politiken. 

 

 
2.2 Finanspolitiska rådets uppgifter enligt regleringsbrev för 20173 

Enligt rådets regleringsbrev för 2017 ska rådet redovisa utgiftsprognoser för åren 2017-2021 vid 
ett tillfälle4 under 2017. Vidare ska rådet senast den 1 augusti 2017 lämna en redovisning till 
Statskontoret angående regeringsuppdraget moderna beredskapsjobb.   
 
 
2.3 Publikationer 

Årsrapporten Svensk finanspolitik  
Rådets uppgift fullföljs framför allt genom publicering av en årlig rapport Svensk finanspolitik till 
regeringen. Den 15 maj lämnade rådet sin tionde årsrapport Svensk finanspolitik 2017 till 
regeringen. Rapporten trycktes i 1 000 exemplar och skickades till finansdepartementet, 
riksdagen, universitetsinstitutioner, media m.fl., samt till personer som anmält sitt intresse för 
rapporten. Rapporten översattes också till engelska och trycktes i 100 exemplar som skickades till 
personer som anmält sitt intresse för rapporten.  

Underlagsrapporter Studier i finanspolitik  
Som ett led i uppdraget utger även rådet skrifter om olika aspekter på finanspolitiken och den 
övriga ekonomiska politiken. Underlagsrapporter beställs på områden där rådet bedömer att 
ytterligare underlag behöver tillföras: det kan antingen röra sig om ny forskning eller om 
sammanfattningar/bedömningar av forskningsläget på ett område. Ett krav på rapporterna är att 
de ska hålla sådan kvalitet att de själva ska kunna tjäna som underlag för en bredare debatt. Syftet 
med underlagsrapporterna är i regel att ge rådet fördjupade underlag för analyserna i 
årsrapporterna. Under året har rådet publicerat tre underlagsrapporter i skriftserien Studier i 
finanspolitik. De publicerade underlagsrapporterna är:  
 

 2017/1 Herman Donner, Peter Englund och Mats Persson – Distributional effects of 
deregulating the Stockholm rental housing market 

 2017/2 Elin Ryner – Beräkning av S35-indikatorn 

 2017/3 Pär Stockhammar – Utvärdering av regeringens prognoser 
 
 

                                                 
2 Se förordning med instruktion (SFS 2011:446, 2015:1067, 2016:1088 och 2017:1316). 
3 Fi2016/04581/RS (delvis), Regleringsbrev för Finanspolitiska rådet 2017.  
4 Senast den 25 oktober 2017.  
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2.4 Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken 

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

 15 maj: Pressträff om årsrapporten Svensk finanspolitik 2017 

 17 maj: Konferens om årsrapporten Svensk finanspolitik 2017 (ca 170 deltagare)  

 7 juni: Konferens om 2017 års underlagsrapporter Studier i finanspolitik (ca 80 deltagare)  

 4 december: Seminarium Tio år med Finanspolitiska rådet: vad händer härnäst? (ca 170 
deltagare)  

Deltagande i svensk ekonomisk-politisk debatt och rådets genomslag 
Årsrapporten presenterades på Finansutskottets öppna seminarium i riksdagen den 16 maj. Rådet 
och kansliet har under året föreläst, tagit emot internationella delegationer samt deltagit i en rad 
seminarium, workshops och andra offentliga sammanhang. Rådsledamöterna har vid flera 
tillfällen intervjuats i tidningar, TV och radio. Rådet har omnämnts i drygt 1 000 artiklar i 
redaktionella medier, däribland på ledarsidor, i debattartiklar och i andra artiklar som berör den 
ekonomiska politiken.5 Därutöver har rådet omnämnts i närmare 700 inlägg på sociala medier, 
varav en övervägande del på Twitter. Pressträffen och de konferenser som rådet anordnat under 
året kan ses i rådets YouTube-kanal. Utfrågningen i finansutskottet visades i riksdagens 
webbsändning samt i SVT Forum. 

Under 2017 fyllde rådet 10 år och detta uppmärksammandes med ett seminarium. Rådet bjöd in 
tidigare finansminister Anders Borg, statssekreterare Karolina Ekholm, samt rådets tidigare 
ordförande Lars Calmfors, Lars Jonung och John Hassler för att dela sina erfarenheter av rådets 
verksamhet och ge sin syn på dess framtid.  

Under 2017 har hemsidan haft i genomsnitt 30 besökare per dag och i genomsnitt 70 unika 
sidvisningar, med toppnoteringar i maj månad (rapportmånaden).6 En jämförelse med tidigare års 
rapportmånader visar att intresset varit stort under det gångna året. I genomsnitt hade hemsidan 
92 besökare per dag och som mest över 1 300 användare en enskild dag, se tabell 1. 

Tabell 1 Antal besökare och sidvisningar i maj månad 2011–2017 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 

Högsta antal enskild dag       
Nya användare 355 534 409 422 926 1 348 
Unika sidvisningar 1 056 1 250 1 135 1 079 2 128 2 718 
       
Genomsnitt per dag       
Nya användare 57 59 53 45 78 92 
Unika sidvisningar 181 168 157 123 200 205 

Anm.: Data för 2016 saknas i statistiken från Google Analytics. Det beror på att insamlingen av data via Google 
Analytics från och med 2017 görs via ett nytt användarkonto. Vare sig det äldre kontot eller det nya fanns på plats 
2016, då istället en annan datakälla användes (se fotnot 6).  
Källa: Google Analytics. 

                                                 
5 Källa: Meltwater News.  
6 Källa: Google Analytics. På grund av att vi har bytt informationskälla för statistik över hemsidetrafiken begränsas 
jämförbarheten med de siffror som förekommer i tidigare årsredovisningar. Övergången från datainsamling genom 
Sitevision till Google Analytics gör också att det saknas nedladdningsstatistik för 2017.     
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Regeringens och riksdagens mottagande 
Regeringen sammanfattar och kommenterar rådets rapport i prop. 2017/18:1 Budget-
propositionen för 2018. Rapportens innehåll sammanfattas också i finansutskottets betänkande 
2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken. Betänkandet innehåller även protokollet 
från finansutskottets öppna seminarium om rådets rapport den 16 maj.   

Internationell press och internationella kontakter 
Rådets ledamöter och kansli deltog i en mängd internationella sammanhang under 2017. Rådets 
ordförande Harry Flam har bland annat deltagit i EU-kommissionens seminarium om 
finanspolitiska frågor i EU. Kansliet har mottagit delegationer från Sydkorea, Österrikes 
finansutskott och Islands finanspolitiska råd samt från internationella organisationer såsom 
OECD och IMF. Därtill har kansliet deltagit i flera internationella möten, bl.a. en workshop om 
finanspolitiska strukturreformer på Banco de Portugal i Lissabon och en konferens med 
nätverket för oberoende finanspolitiska institutioner (EUNIFI) i Bryssel.  
 
 
2.5 Återrapportering enligt regleringsbrev för 2017 

Under året har en utgiftsprognos på myndighetens anslag redovisats. Prognosen redovisades i 
oktober i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Under året lämnade också 
rådet en redovisning till Statskontoret angående uppdraget moderna beredskapsjobb. 
Redovisningen gjordes i juni och lämnades enligt instruktion från Statskontoret.  
 
 
2.6 Verksamhet och organisation  

Rådets sex ledamöter fullgör sina uppdrag som bisysslor vid sidan av sina ordinarie anställningar 
eller andra engagemang mot ett begränsat arvode. På rådets kansli (myndigheten) arbetar fem 
medarbetare (en kanslichef, två utredningsekonomer, en forskningsassistent samt en 
administrativt ansvarig). Rådet hyr lokaler av Konjunkturinstitutet, där kansliet disponerar fem 
arbetsrum och har tillgång till konferenslokaler.  
 
Kärnan i rådets verksamhet under året är rådsmötena. Dessa hålls ungefär en gång i månaden 
utom under sommaren. Under året hölls sammanlagt tio rådsmöten. Årets arbetscykel börjar på 
hösten då inriktningen på den kommande årsrapporten diskuteras och underlagsrapporter 
beställs. Under hösten påbörjas också arbetet med manus till årsrapporterns olika kapitel. Under 
våren intensifieras arbetet med årsrapporten och med färdigställandet av underlagsrapporterna. 
Arbetet avslutas med överlämnandet av årsrapporten till regeringen i mitten av maj och 
anordnandet av en pressträff, samt två stora konferenser då rapporterna presenteras. Löpande 
under året deltar rådets ledamöter och kansliet i presentationer och andra externa kontakter. För 
att få mer information om regeringens överväganden och analysunderlag genomför rådet 
utfrågningar och studerar interna analysunderlag på finansdepartementet.  
 
 
2.7 Kompetensförsörjning 

En god kompetensförsörjning är en central förutsättning för hög kvalitet i verksamheten. Målet 
för rådets kompetensförsörjning 2017 har varit att kunna attrahera, rekrytera och behålla 
personer med god kompetens inom rådets verksamhetsområde. En viktig förutsättning för att 
rådet ska vara en attraktiv arbetsplats är möjligheten för utredningsekonomer och 
forskningsassistenter att arbeta tillsammans med ledamöterna i rådet. Att skapa goda 
förutsättningar för ett sådant samarbete är av överordnad betydelse för att rådet på kort och lång 
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sikt ska vara en attraktiv arbetsplats. Förutom arbetet med att skriva den årliga rapporten 
uppmuntras även samarbete mellan kansliets personal och ledamöterna kring underlagsrapporter 
och artiklar i tidsskrifter. Rådet arbetar aktivt för att skapa ett sådant kreativt arbetsklimat.  
 
Under året har administrativt stöd som t.ex. IT-stöd, utskick av rapporter och vaktmästeri köpts 
in från Konjunkturinstitutet. Ekonomiadministrativt stöd som löneadministration, redovisning 
och bokslut har köpts in från Statens Servicecenter.  
 
 
2.8 Verksamhetens intäkter och kostnader 

Tabellen visar hur myndighetens intäkter och kostnader utvecklats de senaste tre åren.  
 
(Belopp i tkr)    
 2017 2016 2015 

Intäkter av anslag  8 708 9 578 9 592 

Intäkter av avgifter 0 87
7
 33

8
 

Kostnader 8 708 9 665 9 625 

 
Verksamhetens kostnader under året uppgick till 8 7089 tkr. Den största kostnadsposten var 
kostnader för personal som uppgick till 5 696 tkr10. Dessa bestod av:  
 

 personalkostnader för kansliet: ca 4 460 tkr,  

 arvoden till ledamöterna i det särskilda rådet: ca 971 tkr,  

 interna seminariekostnader och kurser, friskvård samt intern representation mm: ca 
184 tkr.  

 arvoden till författarna av underlagsrapporter11: ca 81 tkr,  
 
Andra stora kostnadsposter under året har varit:  
 

 ekonomiadministrativ service från Statens Servicecenter (inkl. licenskostnader för EA-
system): ca 801 tkr,  

 kostnader för lokaler: ca 494 tkr,  

 administrativt stöd från Konjunkturinstitutet: ca 322 tkr, 

 rådets anordnade konferenser12: ca 296 tkr,  

 underlagsrapporter från Konjunkturinstitutet13: ca 144 tkr. 
 

 

                                                 
7 Intäkter av avgifter avser Finanspolitiska rådets stöd till Konjunkturinstitutet inom administration och ekonomi. 
Upphörde 2016.  
8 Intäkter av avgifter avser Finanspolitiska rådets stöd till Konjunkturinstitutet inom administration och ekonomi. 
Upphörde 2016.  
9 Se vidare den finansiella redovisningen, från sid 10. 
10 Inklusive sociala avgifter.  
11 Underlagsrapporter 2017/1 samt 2018/1 som kommer publiceras i maj 2018.  
12 Pressträff 15/5, konferens 17/5, konferens 7/6 samt seminarium 4/12.  
13 Underlagsrapporter 2017/2 och 2017/3.  
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2.9 Redovisning av prestationer avseende volym och kostnader  

Utifrån rådets instruktion och verksamhet kan rådets prestationer delas upp i ”publikationer” och 
att verka för en ”ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken”. Då rådet inte har 
någon tidredovisning är den redovisade årsarbetstiden för respektive prestation en uppskattning. 
 
 
Prestationer 2017 Volym  Andel av års-

arbetstid 
Total 
kostnad 

Andel av totala 
kostnader 

Publikationer     
Årsrapport Svensk 
finanspolitik 
2017/Swedish fiscal 
policy 2017 

1 000 ex/100 ex   82 procent 6 630 tkr 76 procent 

Underlagsrapporter 
Studier i finanspolitik  

3 rapporter 6 procent 808 tkr 9 procent 

     
Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken  
Rådets konferenser 1 pressträff Svensk 

finanspolitik 2017 
1 konferens Svensk 
finanspolitik 2017 
1 konferens Studier i 
finanspolitik  
1 seminarium Tio år med 
Finanspolitiska rådet: vad 
händer härnäst?  

8 procent 953 tkr 11 procent 

Anföranden och 
presentationer 

16 st 4 procent 317 tkr 4 procent 

 
 
Prestationer 2016 Volym  Andel av års-

arbetstid 
Total 
kostnad 

Andel av totala 
kostnader 

Publikationer     
Årsrapport Svensk 
finanspolitik 
2016/Swedish fiscal 
policy 2016 

1 000 ex/600 ex   84 procent 7 611 tkr 79 procent 

Underlagsrapporter 
Studier i finanspolitik  

5 rapporter 7 procent 926 tkr 9 procent 

     
Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken  
Rådets konferenser 1 seminarium Att se runt 

hörnet – om kriser  
1 pressträff Svensk 
finanspolitik 2016 
1 konferens Svensk 
finanspolitik 2016  
1 konferens Studier i 
finanspolitik  

5 procent 778 tkr 8 procent 

Anföranden och 
presentationer 

17 st 4 procent 350 tkr 4 procent 
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Prestationer 2015 Volym  Andel av års-

arbetstid 
Total 
kostnad 

Andel av totala 
kostnader 

Publikationer     
Årsrapport Svensk 
finanspolitik 
2015/Swedish fiscal 
policy 2015 

1 500 ex/700 ex 84 procent 7 650 tkr 79 procent 

Underlagsrapporter 
Studier i finanspolitik  

3 rapporter 7 procent 1 055 tkr 11 procent 

     
Ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken  
Rådets konferenser 1 pressträff Svensk 

finanspolitik 2015 
1 konferens Svensk 
finanspolitik 2015  
1 konferens Studier i 
finanspolitik  
1 pressträff Flyktingkrisen 
och finanspolitiken 

4 procent 484 tkr 5 procent 

Anföranden och 
presentationer 

24 st 5 procent 435 tkr 5 procent 

 
 
Rådets totala årsarbetstid var ca 8 545 timmar under 2017.14 Dessa har fördelats på prestationer 
och administration. Administrationen stod för 15 procent av den totala årsarbetstiden.15 Dessa 
timmar har fördelats ut proportionellt på respektive prestation. Fördelningen har baserats på den 
nedlagda arbetstiden på respektive prestation. Kostnaderna per prestation omfattar tre 
komponenter: arbetskostnader, direkta kostnader och overheadkostnader för lokaler, 
administration m.m. Varje arbetad timme har åsatts en genomsnittlig timkostnad (inklusive 
sociala avgifter) för tre kategorier av personal (ordförande, ledamöter respektive kansli). Arbets-
kostnaden per prestation har beräknats som antalet nedlagda timmar per personalkategori 
(exklusive administration) multiplicerat med den genomsnittliga timkostnaden. Till detta har förts 
de direkta kostnader som hör till respektive prestation. Overheadkostnaderna (inkl. 
arbetskostnader för administration) har fördelats ut proportionellt på respektive prestation. 
Fördelningen har baserats på den nedlagda arbetstiden på respektive prestation. 
  

                                                 
14 Rådets totala årsarbetstid var ca 9 300 timmar under 2016, och 9 600 timmar under 2015.   
15 Av den totala årsarbetstiden 2016 stod administrationen för 18 procent, och under 2015 för 17 procent.  
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3 Finansiell redovisning 

3.1 Resultaträkning 
 

RESULTATRÄKNING       
(tkr) Not 2017 2016 

    Verksamhetens intäkter 
   Intäkter av anslag 
 

8 708 9 578 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
 

0 87 

Summa 
 

8 708 9 665 

    Verksamhetens kostnader 
   Kostnader för personal 1 -5 696 -6 521 

Kostnader för lokaler 
 

-640 -494 

Övriga driftkostnader 2 -2 372 -2 650 

Summa 
 

-8 708 -9 665 

    Verksamhetsutfall 
 

0 0 

    

    Årets kapitalförändring 
 

0 0 
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3.2 Balansräkning  
 

BALANSRÄKNING       
(tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31 

    TILLGÅNGAR 
   Kortfristiga fordringar 
   Fordringar hos andra myndigheter 
 

77 45 

Övriga kortfristiga fordringar 
 

0 7 

Summa 
 

77 52 

    Periodavgränsningsposter 
   Förutbetalda kostnader 3 429 441 

Summa 
 

429 441 

    Avräkning med statsverket 
   Avräkning med statsverket 4 910 166 

Summa 
 

910 166 

    SUMMA TILLGÅNGAR 
 

1 416 660 

    

    KAPITAL OCH SKULDER 
   Myndighetskapital 5 

  Balanserad kapitalförändring 
 

0 0 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 
 

0 0 

Summa 
 

0 0 

    Avsättningar 
   Övriga avsättningar 6 29 21 

Summa 
 

29 21 

    Skulder m.m. 
   Kortfristiga skulder till andra myndigheter 7 571 244 

Leverantörsskulder 
 

396 84 

Övriga kortfristiga skulder 8 124 108 

Summa 
 

1 091 436 

    Periodavgränsningsposter 
   Upplupna kostnader 9 296 203 

Summa 
 

296 203 

    SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 
 

1 416 660 
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3.3 Anslagsredovisning 
 

ANSLAGSREDOVISNING 

       Redovisning mot anslag 

      Anslag 
(tkr) 

Not 

Ingående 
överförings

-belopp 

Årets 
tilldelning 

enl. regl. 
brev 

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
överförings

-belopp 

       Uo 2 1:6 Ramanslag 
      ap.1 Finanspolitiska rådet 10 219 9 803 10 022 -8 708 1 314 

       Summa 
 

219 9 803 10 022 -8 708 1 314 
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3.4 Tilläggsupplysningar och noter  

 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

   Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma. 

   TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 

   Redovisningsprinciper 
 

   Tillämpade redovisningsprinciper 
 Finanspolitiska rådets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 

myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till denna 
förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. 

   I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar 
myndigheten brytdagen den 5 januari. 

  Efter brytdagen har fakturor överstigande 15 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  

   

Värderingsprinciper 
 

   Anläggningstillgångar  
 Finanspolitiska rådet har för närvarande inga anläggningstillgångar. 

Enstaka inköp under 20 tkr samt bärbara datorer kostnadsförs direkt. 

   Omsättningstillgångar 
 Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

   Skulder 
  Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  
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Ersättningar och andra förmåner 
 

   Finanspolitiska rådet 
 (rådsledamöter/andra styrelseuppdrag) 
 

 
  Ersättning och förmån (tkr) 

Harry Flam, ordförande  180 

Andra uppdrag: 
 Harry Flam AB, styrelseledamot 
 Coin AB, styrelseledamot 
 SNS Förtroenderåd, rådsledamot 
 Stockholms universitets placeringsråd, rådsledamot 
 Stiftelsen Hillelfonden, ordförande 
 Stiftelsen för stödjande av institutet för internationell ekonomi 
 vid Stockholms universitet, ledamot 
 Stiftelsen Rodef Chesed, ledamot 
 

   Kari Lotsberg, vice ordförande från och med den 1 juli 2017 63 

Inga andra uppdrag 
 

   Yvonne Gustafsson, vice ordförande till och med den 30 juni 2017 63 

Andra uppdrag: 
 Riksgälden, styrelseordförande 
 SIDA, styrelseordförande 
 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), styrelseordförande 
 E-hälsomyndigheten, styrelseledamot 
 Socialstyrelsen, styrelseledamot 
 Sjöfartsverket, styrelseledamot 
 Nationalmuseums insynsråd, rådsledamot 
 

   Ragnar Torvik, ledamot från och med den 1 juli 2017 55 

Andra uppdrag: 
 Riksbankens jubileumsfond, ledamot 
 

   Hilde C Bjørnland, ledamot till och med den 30 juni 2017 55 

Andra uppdrag: 
 Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro, ledamot 
 Utskott för Finansdepartementet i Norge, ledamot 
 

   Peter Englund, ledamot  110 

Andra uppdrag:  

Styrelsen för AP3, styrelseledamot  

Stiftelsen Wenner-Gren Center, styrelseledamot   
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Ersättningar och andra förmåner  

  

Finanspolitiska rådet  

(rådsledamöter/andra styrelseuppdrag)  

 Ersättning och förmån (tkr) 

Cecilia Hermansson, ledamot 110 

Andra uppdrag:  

Industrins ekonomiska råd, ordförande  

Medlingsinstitutets insynsråd, rådsledamot  

HUI Research, styrelseledamot  

Folksam Liv, styrelseledamot 
 Cecilia Hermansson Konsult AB, 

styrelseledamot  
 ALMI, rådsledamot  

SNS Förtroenderåd, rådsledamot  

Dagens industris skuggdirektion, ledamot  

Creades AB, styrelseledamot  

  
 Bertil Holmlund, ledamot   110 

Inga andra uppdrag   

   

   Finanspolitiska rådet 
 (ledande befattningshavare / styrelseuppdrag)   

    Lön 

Joakim Sonnegård, kanslichef  1 025 

Andra uppdrag: 

 Quarnia AB, styrelseledamot 

       

Inga förmåner  
 

   

   Anställdas sjukfrånvaro 
 Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet anställda vid 

myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte har överstigit tio personer. 
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Noter 

  (tkr) 
   

     Resultaträkning 
        2017 2016 

     Not 1 Kostnader för personal 
  

  

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 3 635 4 106 

  
Varav lönekostnader ej anställd personal 787 747 

  
Sociala avgifter 1 867 2 265 

  
Övriga kostnader för personal 194 151 

  
Summa 5 696 6 521 

     

  

Minskade kostnader för personal beror på tjänstledighet på 
kansliet under större delen av år 2017 som inte ersatts med 
vikarie. 

  

     Not 2 Övriga driftkostnader 
  

  
Resor, representation, information 198 315 

  
Köp av varor 67 125 

  
Köp av tjänster 2 108 2 209 

  
Summa 2 372 2 650 

     

  

Minskade driftkostnader jämfört med motsvarande period 
föregående år beror främst på, att lokalkostnader vid rådets 
arrangerade konferenser som tidigare år bokförts som "Övriga 
driftkostnader" sedan 1 januari år 2017 bokförs som "Kostnader för 
lokaler", färre inköp av övriga varor, färre beställda 
underlagsrapporter och databeställningar till rådets årliga rapport 
samt inga inköp av konsulttjänster rörande rekrytering under år 
2017. 

  

     Balansräkning 
        2017-12-31 2016-12-31 

     Not 3 Förutbetalda kostnader 
 

 

  
Förutbetalda hyreskostnader, Konjunkturinstitutet 129 124 

  
Administrativa tjänster, Konjunkturinstitutet 77 80 

  
Meltwater 39 77 

  
Sitevision 20 20 

  
Macrobond 164 109 

  
Unit4 Agresso 0 31 

  
Summa 429 441 
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Balansräkning 
        2017-12-31 2016-12-31 

     Not 4 Avräkning med statsverket 
  

  
Anslag i icke räntebärande flöde 

  

  
Ingående balans 211 455 

  
Redovisat mot anslag  8 708 9 578 

  

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 
räntebärande flöde  -7 932 -9 822 

  
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 987 211 

  

     Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
    Ingående balans -45 -47 

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde  222 424 

  Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -8 186 -10 244 

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  7 932 9 822 

  Övriga skulder på statens centralkonto -77 -45 

  

   

  
Summa Avräkning med statsverket 910 166 

     Not 5 Myndighetskapital 
  

  

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon 
specifikationstabell. 

 
 

     Not 6 Övriga avsättningar 
  

  
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 

  

  
Ingående balans 21 11 

  
Årets förändring 8 10 

  
Summa utgående balans 29 21 

     Not 7 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 
  

  
Utgående mervärdesskatt 9 0 

  
Arbetsgivaravgifter 103 96 

  
Leverantörsskulder andra myndigheter 459 148 

  
Summa 571 244 

     

  

Ökade kortfristiga skulder till andra myndigheter jämfört med 
motsvarande period föregående år, beror bland annat på att 
faktura för lokalhyra och administrativa tjänster ligger kvar som 
skuld i december år 2017, vilket den inte gjorde föregående år. 

  

     Not 8 Övriga kortfristiga skulder 
  

  
Personalens källskatt 121 108 

  
Övriga kortfristiga skulder till personalen 3 1 

  
Summa 124 108 
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Balansräkning 
        2017-12-31 2016-12-31 

     Not 9 Upplupna kostnader 
  

  
Upplupna löner och semesterlöner inklusive sociala avgifter 177 89 

  
Övriga upplupna kostnader, Statens servicecenter 85 85 

  
Övriga upplupna kostnader, Riksrevisionen 34 29 

  
Summa 296 203 

     

  

Ökade upplupna kostnader jämfört med motsvarande period 
föregående år beror främst på arvode inklusive sociala avgifter för 
en underlagsrapport. 

  

     Anslagsredovisning 
  

     Not 10 Uo 2 1:6 ap.1  
  

  
Finanspolitiska rådet (ramanslag) 

  

  
Enligt regleringsbrevet disponerar Finanspolitiska rådet en anslagskredit på 294 tkr. 

   

  

Finanspolitiska rådet får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då detta 
understiger 3% av föregående års tilldelning 9 688 tkr enligt regleringsbrevet. 

     

  
Anslaget är icke räntebärande. 

     

  
Utgående anslagssparande 1 314 tkr överstiger 10% av årets tilldelning 9 803 tkr. 

 
 

Avvikelsen beror på att tjänstledighet under större delen av år 2017 inte har ersatts, lägre 
kostnader för uppgradering av Agresso jämfört med prognosticerat samt färre uppbokningar 
av underlagsrapporter och konsultuppdrag till 2018 års rapport jämfört med prognosticerat. 
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3.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter 

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 
 

(tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

      Låneram Riksgäldskontoret 
     Beviljad 150 150 150 150 150 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      Kontokrediter Riksgäldskontoret (Ej tillämpligt) 
   

      Räntekonto Riksgäldskontoret (Ej tillämpligt) 
   

      Avgiftsintäkter 
     Avgiftsintäkter som disponeras 
     Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Avgiftsintäkter 0 87 33 0 0 

      Anslagskredit 
     Beviljad 294 291 286 284 277 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      Anslag 
     Ramanslag 
     Anslagssparande 1 314 219 109 154 398 

      Bemyndiganden (Ej tillämpligt) 
   

      Personal 
     Antalet årsarbetskrafter (st) 4 5 5 5 4 

Medelantalet anställda (st)* 5 6 6 5 5 

      Driftkostnad per årsarbetskraft 2 177 1 933 1 925 1 918 2 276 

      Kapitalförändring 
     Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 

      * I beräkningen av medelantalet anställda år 2014 t.o.m. år 2017 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad. 
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4 Beslut om årsredovisning  

 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

  

  Stockholm, 2018-02-21 
 

  

  

  

  

  Joakim Sonnegård 
 Kanslichef för Finanspolitiska rådet 

  


