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RIKSREVISIONEN

Bilaga 1 Sammanställning av
departementens svar
Riksrevisionen har ställt följande fråga till samtliga departements
expeditionschefer samt rättschefen vid UD.
Enligt Regeringskansliets riktlinjer för hantering av särskilda projekt och
program, bilaga 1 (FA2004/167/STAB) ska expeditionschefen se till att
frågor om mål, varaktighet, organisation, finansiering, budget och
uppföljning framgår av ett skriftligt beslut innan ett särskilt projekt eller
program startar i departementet. I UD har rättschefen dessa uppgifter. Med
anledning av granskningen skulle vi mot denna bakgrund vilja be er om
några uppgifter som rör bidragsfördelning vid ert departement.
Vi skulle vilja be om en sammanställning över de särskilda projekt/program
som är av förvaltningskaraktär och innefattar bidragsgivning för åren 2002,
2005 samt 2006.
Av sammanställningen bör det för respektive projekt/program framgå
 tidsperiod (dvs. startdatum/slutdatum)
 från vilket anslag projektet finansieras
 hur mycket pengar som har fördelats som bidrag inom ramen för
projektet
 om bidraget betalats ut med stöd av förordning, RK:s riktlinjer
(FA2004/267/STAB eller FA2006/118/JA) eller annan regel.
Nedan följer en sammanställning av samtliga svar som inkommit till
Riksrevisionen.

Finansdepartementet
Finansdepartementet har under angivna år inte haft några sådana särskilda
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projekt/program, som omfattas av Riksrevisionens förfrågan.
------------------------------------------------------------

Försvarsdepartementet
Försvarsdepartementet har inte haft projekt/program av den typen som
efterfrågas.
------------------------------------------------------------

Jordbruksdepartementet
Med anledning av Riksrevisionens förfrågan om uppgifter avseende
bidragshantering inom ramen för särskilda projekt och program, lämnas
härmed Jordbruksdepartementets redovisning för åren 2002, 2005 och
2006.
Projekt/program år 2002

Tidsperiod

Anslag

Informationssatsningen om
samerna

2001− 2004

2345:2
Informationssatsningen om
samerna, reg. disp.
2345:1 Främjande av
rennäringen, reg. disp.
2343:16 Åtgärder inom
livsmedelsområdet, reg. och
RK disp.
2343:12 Statens
livsmedelsverk, reg. disp.

Åtgärder inom
livsmedelsområdet

2000− 2003

Livsmedel, kost och hälsa

2002

Bidrag i tkr,
år 2002
3 101

3 143
10 651
3 600

Summa bidrag år 2002

20 495

Projekt/program år 2005

Tidsperiod

Anslag

Bidrag i tkr,
år 2005

Informationssatsningen om
samerna

2001− 2004

2345:2
Informationssatsningen om
samerna, reg. disp.
2345:1 Främjande av
rennäringen, reg. disp.
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Åtgärder inom
livsmedelsområdet

2000− 2003

Småskalig
livsmedelsförädling
Åtgärder på
konsumentområdet
Mässan Grüne Woche 2006,
Exportrådet
Summa bidrag år 2005

2005− 2007

Projekt/program år 2006 (jan−
okt)
Informationssatsningen om
samerna

Tidsperiod

Anslag

2001− 2004

2345:2
Informationssatsningen om
samerna, reg. disp.
2345:1 Främjande av
rennäringen, reg. disp.
2343:16 Åtgärder inom
livsmedelsområdet, reg. och
RK disp.
2343:16 Åtgärder inom
livsmedelsområdet, reg. disp.
2440:5 Åtgärder på
konsumentområdet, reg. disp.
2344:1 Åtgärder för att främja
svenska kvalitetsprodukter,
ap. 1 till RK disp.

Pågår
2005− 2006

2343:16 Åtgärder inom
livsmedelsområdet, reg. och
RK disp.
2343:16 Åtgärder inom
livsmedelsområdet, reg. disp.
2440:5 Åtgärder på
konsumentområdet, reg. disp.
2343:16 Åtgärder inom
livsmedelsområdet, reg. disp.

Åtgärder inom
livsmedelsområdet

2000− 2003

Småskalig
livsmedelsförädling
Åtgärder på
konsumentområdet
Mässan Grüne Woche 2006,
Exportrådet

2005− 2007
Pågår
2005− 2006

Informationssatsningen om samerna
Regeringens nationella informationssatsning om samerna som urbefolkning
i Sverige och samernas kultur genomfördes 2001− 2004. Ett flertal projekt
har drivits inom satsningen, där syftet varit att skapa förutsättningar för en
långsiktig kunskapsuppbyggnad om det samiska samhället och dess
historia, religion, kultur och näringsliv. Budgeten för satsningen uppgick
till sammanlagt 20 miljoner kronor. I början av projektperioden fattade
regeringen samtliga beslut om projektmedel. Därefter delegerade
regeringen årligen besluten till en styrgrupp. Informationssatsningen
redovisas även 2005 och 2006 eftersom det återstår ett mindre belopp av
anslagna medel.

4

9 910
7 355
300
17 539

Summa bidrag år 2006
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Bidrag i tkr,
år 2006
0

0
− 31
8 652
5 120
1 457

15 198

Åtgärder inom livsmedelsområdet
En rad olika projekt har bedrivits med syfte att bevara och vidareutveckla
en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelssektor, öka
konsumenternas kunskaper, lyfta fram måltidens betydelse och förmedla
kunskap om säkra livsmedel och hur dessa ska hanteras, stärka
konsumentperspektivet i arbetet inom internationella organisationer samt
öka barns och ungdomars kunskaper om kost och matlagning. Bidrag har
betalats ut till bl.a. föreningar och skolor. Redovisade negativa belopp för
2005 och 2006 avser återbetalning av medel som utbetalats för projekt vilka
sedan inte har kunnat genomföras i enlighet med uppställda villkor.
Livsmedel, kost och hälsa
Regeringen anvisade särskilda medel till Livsmedelsverket för utvecklandet
av en informationsportal om livsmedel, kost och hälsa, ett projekt
omfattande en informationssatsning till unga vuxna samt en
kostvaneundersökning avseende barn och ungdomars kostvanor.
Småskalig livsmedelsförädling
Riksdagen har anvisat medel för projekt rörande nationella och regionala
resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling. Projekten bedrivs under
en tre-årsperiod och kommer att fortsätta under år 2007, för att därefter
utvärderas.
Åtgärder på konsumentområdet
Regeringen lämnar årligen ekonomiskt stöd till vissa organisationer inom
konsumentområdet. Mål och återrapporteringskrav regleras i särskilt avtal
som sluts med respektive organisation vid varje bidragstillfälle.
Mässan Grüne Woche 2006
Grüne Woche är en konsumentmässa i Berlin. Regeringen beslutade att
Sverige skulle delta med en monter år 2006. Svenska exportföretag inbjöds
att medverka i den svenska montern mot att de svarade för viss del av hyran
av montern. Exportrådet arbetade med förberedelser och genomförande.
Ovan redovisade bidrag avser huvudsakligen medel som har ställts till
Exportrådets förfogande för genomförande av Sveriges deltagande i
mässan.
Andra bidrag
Utöver det som redovisats ovan finns anslagna medel som avser kostnader
för medlemskap i internationella organisationer inom departementets
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ansvarsområde och som står till departementets förfogande. Den
dominerande posten är kostnaden för Sveriges medlemskap i FN:s
jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO), ca 35 miljoner kronor år
2002. Övriga delar av anslaget används till andra medlemsavgifter,
kostnader för deltagande i möten vid organisationerna, samt i viss mindre
uträckning bidrag till visst internationellt forskarutbyte. Det aktuella
anslaget har inte tagits upp i redovisningen ovan, utan särredovisas nedan
eftersom det till sin huvuddel används för att betala obligatoriska
medlemsavgifter och därmed i mindre utsträckning har
förvaltningskaraktär.

Andra bidrag

Tidsperiod

Anslag

Bidrag i tkr

Bidrag till vissa internationella
organisationer

Pågår

2343:17 Bidrag till vissa
internationella organisationer
m.m., RK disp.

År 2002:
38 866
År 2005:
33 710
År 2006:
35 271

Rutiner för utbetalning av stöd m.m.
Regeringskansliets administrativa rutiner regleras av gemensamma
riktlinjer och policies som finns tillängliga bl.a. på Regeringskansliets
intranät. Varje enhetschef eller annan huvudman har ansvar för att
departementet följer riktlinjerna.
Projektet om åtgärder inom livsmedelsområdet var relativt omfattande,
vilket föranledde att särskilda interna riktlinjer upprättades för
handläggning, redovisning och uppföljning.
Övrigt
Jordbruksdepartementet står givetvis gärna till förfogande för att lämna
närmare upplysningar och underlag beträffande nu redovisade anslag och
projekt eller i övrigt om bidragsgivning och fördelning av medel inom
departementets ansvarsområde.
------------------------------------------------------------
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Justitiedepartementet
2002
Under 2002 fanns projektet/utvecklingsarbetet Tid för demokrati, som
innefattade bidragsgivning. Utvecklingsarbetet innehöll tre delar –nationellt
rådslag om demokrati och delaktighet, stöd för demokratiutveckling samt
uppmärksammandet av 80-årsjubileet av den allmänna rösträtten.
Tidsperiod: 2000–2002 (vissa slutredovisningar som inte redovisades inom
angiven tid (31/12 2002) begärdes in senare än 2002).
Anslag som finansierade projektet: 46:1 Allmänna val 1 under utgiftsområde
1 Rikets styrelse.
Medel som fördelats som bidrag: Cirka 19 miljoner kronor under perioden
2000−2002. Av dessa fördelades ca 2 miljoner kronor under 2002.
Med vilket stöd bidrag fördelats: Bidragen har fördelats enligt förordningen
(2000:648) om statliga projektbidrag för utvecklingsarbete för den svenska
folkstyrelsen.
2005
Under 2005 fanns inget projekt som innefattade bidragsgivning.
2006
Under 2006 fanns ett projekt som innefattade bidragsgivning – Delaktiga
Sverige/2006 års demokratisatsning. Projektet har bestått av flera olika
delar, bl.a. bidrag till valinformation, skolval 2006 och rådslag.
Tidsperiod: 1/1–31/12 2006 (vissa uppföljningsinsatser kommer att
redovisas till Regeringskansliet först under 2007).
Anslag som finansierade projektet: 46:1 Allmänna val och demokrati under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Medel som fördelats som bidrag: Cirka 13,2 miljoner kronor har betalats ut
i bidrag.
Med vilket stöd bidrag fördelats: Bidragen har fördelats enligt RK:s
riktlinjer.

-----------------------------------------------------------1

Anslaget benämns i dag 46:1 Allmänna val och demokrati.
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Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
I mejl daterat den 23 oktober 2006 har ni begärt in uppgifter om särskilda
projekt/program som är av förvaltningskaraktär och innefattar
bidragsgivning vid vårt departement. I vår sammanställning över aktuella
projekt/program har departementet definierat projekt/program med
utgångspunkt i Regeringskansliets riktlinjer för hantering av särskilda
projekt (FA2004/167/STAB). Vår bedömning är att departementet endast
har ett fåtal projekt/program som är aktuella för denna redovisning.
Vid departementet disponeras anslag/anslagsposter för bidrag till
internationell verksamhet. I vår bedömning ingår därför inte de bidrag som
vi betalar ut till internationella organisationer och internationellt samarbete
i form av medlemsavgifter, årliga bidrag och stöd i sammanställningen.
Dessa bidragsutbetalningar har stöd i regleringsbreven för aktuella anslag.
I det följande redovisas särskilda projekt/program av förvaltningskaraktär
som innefattar bidragsgivning åren 2002, 2005 och 2006 vid Miljö- och
samhällsbyggnadsdepartementet.
Stöd till lokala investeringsprogram inom hållbar utveckling
Under 2002 har 1 410 000 kr utbetalats för information om hållbara
lösningar inom bygg- och bostadssektorn. Finansiering har skett från anslag
34:1 Stöd till lokala investeringsprogram inom hållbar utveckling
anslagspost 3 till regeringens disposition under utgiftsområde 18. Anslaget
upphörde fr.o.m. 2004. Utbetalning har skett med stöd av förordning
(1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den
ekologiska hållbarheten i samhället.
Internationella kemikaliesekretariatet
Under 2005 och 2006 har 2 000 000 kronor per år utbetalats till
Internationella kemikaliesekretariatet som är en ideell förening.
Finansiering har skett från anslag 34:7 Internationellt miljösamarbete under
utgiftsområde 20. Från och med 2007 finansieras bidraget till sekretariatet
från anslag 34:6 Kemikalieinspektionen. Utbetalning har skett med stöd i
RK:s riktlinjer om bidragsgivning.
Samarbete med Malmö stad om hållbart byggande
Under 2005 och 2006 har 150 000 kr respektive 200 000 kronor utbetalats
för arbete som genomförs i samarbete med Regeringskansliet att svara för
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Sveriges kontakter med Storbritannien inom ramen för samarbete om
hållbart byggande. Finansiering har skett från anslag 31:1 Boverket
anslagspost 2 till Regeringskansliets disposition under utgiftsområde 18.
Utbetalningen har skett med stöd i RK:s riktlinjer om bidragsgivning.
Infrastrukturmedel till High Voltage Valley
Under 2006 har 3 000 000 kr utbetalts för bidrag till infrastrukturen för att
under en uppbyggnadsfas lägga grunden för tillkomsten av ett eltekniskt
centrum, High Voltage Valley. Beslut finns att utbetalning av bidrag för
samma ändamål kan ske med högst 3 000 000 kronor per 2007 och 2008.
Finansiering har skett från anslag 35:5 Energiforskning anslagspost 7 till
regeringens disposition under utgiftsområde 21. Utbetalningen har skett
med stöd i RK:s riktlinjer för bidragsgivning.
------------------------------------------------------------

Näringsdepartementet
Riksrevisionen har frågat efter uppgifter om vilka särskilda
projekt/program av förvaltningskaraktär som innefattar bidragsgivning som
bedrivits i departementet åren 2002, 2005 och 2006.
Med anledning härav får jag meddela att det i Näringsdepartementet inte
förekommit några sådana projekt/program under de angivna åren.
------------------------------------------------------------

Socialdepartementet
Vi översänder härmed de uppgifter som ni efterfrågade i e-postmeddelandet
av den 23 oktober 2006.
Ärenden som handlagts av folkhälsoenheten vid Socialdepartementet
Uppgifter lämnas i de tre dokument som döpts till ”Anslag 14.8,
2006.beslutsredovisning.xls”, ”Anslag 14.8, 2005.beslutsredovisning.xls”
och ”Anslag 14.8, 2002.beslutsredovisning.xls”. Beträffande dessa
dokument vill vi upplysa om följande.
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Besluten är framtagna i enlighet med Regeringskansliets riktlinjer för
bidrag till föreningar, företag m.m. (dessa riktlinjer beslutades den 12
februari 2001) eller Regeringskansliets riktlinjer för bidrag till föreningar,
stiftelser m.fl. (FA2006/118/JA). Med anledning av sistnämnda riktlinjer
har nya rutiner för folkhälsoenhetens hantering av bidrag tagits fram.
Rutinerna klargör såväl handläggarnas, assistenternas som chefens roll och
ansvar. Rutinerna arbetades fram under våren år 2006. Ärendehanteringen
har successivt övergått till att omfatta samtliga delar av de nya riktlinjerna.
I de ovannämnda dokumenten lämnas även exempel på ett fall där
regeringen beslutat uppdra åt en statlig myndighet att genomföra
projekt/verksamhet som bekostas med medel från anslag som står till
regeringens eller Regeringskansliets disposition. Exemplet återfinns högst
upp i de tabeller som gäller för anslag 14:8 (Medel till kommunala
samordnare och verksamhet för barn till missbrukare [vis lst]. Sökande:
kommuner via länsstyrelsen, beslutsdatum 2002-01-24, 2005-03-10 och
2006-04-06).
Ärenden som handlagts av enheten för hälso- och sjukvård vid
Socialdepartementet
Förteckning över bidrag enligt tabell nedan.
Familjemedicinska institutet (Fammi)
Fammi är en ideell förening i vilken staten och Landstingsförbundet är
medlemmar. Projektet påbörjades 2002 och pågår fortfarande. Fammi
avvecklas i början av 2007.
Fammi inrättades genom ett regeringsbeslut och är en konsekvens av
propositionen Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och
sjukvården (prop. 1999/2000:149).
Föreningen Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa (Kilen)
Bidrag har utgått med stöd av budgetpropositionen och regeringsbeslut.
Vissa år att bidragen utgjort en del av den s.k. Dagmaröverenskommelsen.
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Familjemedicinska
institutet, Fammi

2002

2005

2006

Start/slutdatum
2002–2006
Anslag

Hela året

Hela året

Hela året

13:3

13:3

13:3

Belopp

20 000 000

18 000 000*

18 000 000

*+ 7 000 000 kr från
anslag 14:8

Konsumentinstitutet
Läkemedel och Hälsa

Vidarkliniken

Amningshjälpen

Utbetalning med
stöd av RK:s riktlinjer
eller annan regel

Nej

Nej

Nej

Start/slutdatum
2002–2006
Anslag

Hela året

Hela året

Hela året

13:3

13:3

13:3

Belopp

3 200 000

3 000 000

3 000 000

Utbetalning med
stöd av RK:s riktlinjer
eller annan regel

Nej

Nej

Nej

2002

2005

2006

Start/slutdatum
2002–
Anslag

Hela året

Hela året

Hela året

13:3

13:3

13:3

Belopp

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Utbetalning med
stöd av RK:s riktlinjer
eller annan regel

Nej

Nej

Nej

Start/slutdatum
2002–2003
Anslag

Hela året

–

–

13:3

_

_

Belopp

70 000

–

–

Utbetalning med
stöd av RK:s riktlinjer
eller annan regel

Nej

_

_
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Föräldraföreningen
plötslig spädbarnsdöd

Infertilas Riksförening i
Sverige, IRIS

Bidrag till Stiftelsen
Metallbiologiskt
centrum

Bidrag till föreningen
Nationella hjälplinjen

Dopingjouren

RIKSREVISIONEN

12

Start/slutdatum
2002–2003
Anslag

Hela året

–

–

13:3

_

_

Belopp

100 000

–

–

Utbetalning med
stöd av RK:s riktlinjer
eller annan regel

Nej

_

_

Start/slutdatum

Hela året

–

–

Anslag

13:3

Belopp

100 000

–

–

Utbetalning med
stöd av RK:s riktlinjer
eller annan regel

Nej

_

_

2002

2005

2006

Start/slutdatum
2003–2005

–

Hela året

–

Anslag

_

13:1

_

Belopp

–

–

Utbetalning med
stöd av RK:s riktlinjer
eller annan regel

_

5 000 000
(genomsnittberäknat)
Nej

_

Start/slutdatum
2005–
Anslag

–

Hela året

Hela året

_

16:4

13:3

Belopp

–

4 000 000

4 000 000

Utbetalning med
stöd av RK:s riktlinjer
eller annan regel

_

Nej

Nej

Start/slutdatum
2001–2002
Anslag

Hela året

–

–

13:3

_

_
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Belopp

900 000

–

–

Utbetalning med
stöd av RK:s riktlinjer
eller annan regel

Nej

_

_

Ärenden som handlagts av socialförsäkringsenheten vid
Socialdepartementet
Samtliga bidrag nedan har finansierats från samma anslagspost, anslag 19:1
Sjukpenning och rehabilitering m.m. anslagspost 5 Utgiftsområde 9.
Medlen har inte utbetalats med stöd av Regeringskansliets riktlinjer för
bidrag till föreningar, företag m.m. eller förordning utan enligt vad som
anges i regleringsbrevet för anslaget. För år 2006 har regleringsbrevet
följande lydelse: ”Anslagsposten disponeras för utveckling av
rehabiliteringsarbetet samt för att anordna konferenser, debatter m.m. kring
ohälsofrågorna.”
År 2002
Projekt: Undersökning av hur primärvårdsbaserad, multidisciplinär
beteendeinriktad teamrehabilitering med ortopediska inslag som den
bedrivs i Haninge, utfaller jämfört med traditionell primärvård.
Mottagare: Allmänmedicin Stockholm, STRONG-enheten
Tidsperiod: 010801−020901
Belopp: 300 000 kr
Projekt: För genomförandet av studien ”Bruk av offentliga
försörjningssystem” i samverkan med länets länsarbetsnämnd, landsting,
kommunförbund och arbetsmiljöinspektion. Studien syftar
sammanfattningsvis till att göra en närmare analys av individströmmarna in
till, genom och ut ur de i försörjningsmåttet ingående ersättningssystemen.
Mottagare: Västmanlands läns allmänna försäkringskassa
Tidsperiod: 020110−030401
Belopp: 400 000 kr
Projekt: Medel för ett första år av projektet Motivation och återgång i
arbetet bland långtidssjukskrivna. Projektets övergripande syfte är att
fördjupa förståelsen för motivationens betydelse vid arbetslivsinriktad
rehabilitering, speciellt av långtidssjukskrivna.
Mottagare: Mitthögskolan, centrum för socialförsäkringsforskning
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Tidsperiod: 020501−030115
Belopp: 232 000 kr
Projekt: Bidrag till institutet för stressmedicin. Syftet med institutet är att
bredda forskningen om stress i arbetslivet. Verksamheten ska bedrivas i tre
samverkande delar: forskning, prevention och utredning/behandling.
Mottagare: Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa och Västra
Götalandsregionen
Tidsperiod: 020530−041201
Belopp: 4 000 000 kr
Projekt: Medfinansiering av utveckling, uppföljning samt utvärdering av
modeller för hälsobokslut. Av de beviljade medlen ska högst 3.5 mkr
användas till de i ansökan angivna insatserna från IPF AB avseende
vetenskaplig ledning, projektledning samt forskningsmedverkan.
Mottagare: Borås, Finspångs, Forshaga, Nora, Sigtuna, Skellefteå,
Storumans, Tingsryds och Umeå kommuner samt Institutet för personaloch företagsutveckling AB (IFP AB).
Tidsperiod: 020530−050801
Belopp: 5 000 000 kr
Projekt: Framtagande av bl.a. nyhetsbrev och genomförande av
regionala/lokala konferenser, nationella möten och kurser i
försäkringsmedicin.
Mottagare: Försäkrings medicinska sällskapet
Tidsperiod: 010531–020501(ek.redovisning 010313)
Belopp: 430 000 kr (Arbetet genomfördes inte enligt planerna och av den
anledningen återbetalades 172 907 kr).
Projekt: Insatser inom området försäkringsmedicin som bestod i
genomförandet av två nationella möten, sex regionala/lokala möten och
viss stipendieverksamhet.
Mottagare: FörsäkringsMedicinska sällskapet
Tidsperiod: 020619−030630
Belopp: 320 000 kr
Projekt: Medfinansiering av ett projekt med inriktning på styrning och
samordning för friskare kommuner. I projektet ska minst sex kommuner
ingå.
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Mottagare: Svenska Kommunförbundet
Tidsperiod: 020627 – 041001
Belopp: 2 200 000 kr
Projekt: Ersättning för vissa kostnader i samband med ett internationellt
forskningsseminarium som hölls den 15−18 juni 2002.
Mottagare: Försäkringskasseförbundet
Tidsperiod: 021202 (beslutsdatum)
Belopp: 30 000 kr

År 2005
Projekt: För ett projekt som syftar till att generera ny kunskap om faktorer
inom svenska hälso- och sjukvård när det gäller hanteringen av
sjukskrivningsärenden.
Mottagare: Karolinska Institutet
Tidsperiod: 050414−060929
Belopp: 1 686 000 kr
Projekt: Utvärdering av effekterna av arbetsgivarnas medfinansiering av
sjukpenningkostnader.
Mottagare: Göteborgs universitet
Tidsperiod: 051215−070701
Belopp: 1 500 000 kr
Projekt: Utvärdering av effekterna av arbetsgivarnas medfinansiering av
sjukpenningkostnader.
Mottagare: Umeå universitet
Tidsperiod: 051215−070701
Belopp: 1 500 000 kr
År 2006
Projekt: Utvärdera effekterna av medfinansieringsreformen.
Mottagare: IFAU
Tidsperiod: 060202−070701
Belopp: 1 700 000 kr
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Projekt: Ledning och styrning av sjukskrivningshantering inom hälso- och
sjukvården. Syftet med projektet är att generera kunskap om hur de högsta
ledningarna inom landstingen ser på och inom hälso- och sjukvården
arbetar med att förbättra hanteringen av patienters sjukfrånvaro. Projektet
ska ge underlag för att senare kunna utvärdera effekten av
överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet.
Mottagare: Karolinska Institutet
Tidsperiod: 060601-061231
Belopp: 708 750 kr
Ärenden som handlagts av enheten för sociala tjänster vid
Socialdepartementet
Uppgifter lämnas i det dokument som benämnts ”Redovisning
Riksrevisionen.xls”. För närmare upplysning om innebörden av de
allmänna villkor som fogats till regeringens beslut om stimulansbidrag och
åtgärder inom äldrepolitiken hänvisas till det exempel (kopia av
regeringsbeslut den 14 februari 2002, S1999/9666/ST, delvis) som denna
dag översänts med post.
Utöver de uppgifter som framgår av ovan nämnda dokument har bidrag
vidare lämnats enligt följande.
År 2002
Projekt: Kostnadsersättning till lokala projekt som deltar i Idéforum 2002.
Belopp har utbetalats till ett större antal projektdeltagare. Uppgifter om
mottagare, summor m.m. framgår av dokument som översänts med post
denna dag (Regeringskansliets protokoll den 15 februari 2002,
S2001/1292/ST).
År 2006
Projekt: Kompetensstegen
Mottagare: Kommuner
Tidsperiod: 2005-2008
Belopp: 1 050 000 000 kr
Bidragen betalas ut med stöd av lag och förordning. Se lagen (2005:375)
om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för
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kompetensutveckling samt förordningen (2005:376) om stöd till kommuner
för kompetensutveckling.

Ärenden som handlagts av samordningskansliet vid Socialdepartementet
Projekt: Framtagande av handbok om genomförandet av FN:s konvention
om barnets rättigheter.
Mottagare: Svenska Unicef
Tidsperiod: 2005−2007
Belopp: 1 000 000 kr
Bidraget har utbetalats från anslag 15:3, utgiftsområde 9.
Medlen har inte utbetalats med stöd av Regeringskansliets riktlinjer för
bidrag till föreningar, företag m.m., förordning eller någon annan regel.
------------------------------------------------------------

Utbildnings- och kulturdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet får härmed lämna följande
sammanställning över de särskilda projekt/program som är av
förvaltningskaraktär och innefattar bidragsgivning för åren 2002, 2005 och
2006. I sammanställningen görs en uppdelning mellan det blivande
Utbildningdepartementet (bilaga 1) och Kulturdepartementet (bilaga 2).
Det har i vissa fall varit svårt att bedöma om ett bidrag har avsett ett särskilt
projekt/program. I tveksamma fall har då bidraget tagits med i
sammanställningen.
Utbildningsdepartementet
Bidrag fördelade 2002
Av sammanställningen nedan framgår de satsningar som är av tillfällig
natur under utgiftsområde 16 anslag 25:73 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.
Anslagspost 12
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12

Ersta Diakonisällskap (ram)

3 213 000 kr

Medlen ska, tillsammans med medel från anslaget 25:72 Enskilda
utbildningsanordnare inom högskoleområdet, anslagsposten 10, av
Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition från Ersta Diakonisällskap.
Anslagspost 13
13 Utvecklingsinsatser för döva och hörselskadade (ram)

1 000 000 kr

Under anslagsposten disponerar Örebro universitet i enlighet med vad som
anförs i budgetpropositionen (prop. 2001/02:1 utg.omr. 16) medel för att
utreda lämpligheten av att bygga upp en teckenspråkig miljö vid
universitetet. Därmed intensifieras insatserna för döva och hörselskadade.
Anslagspost 14
14 Särskilda lärarutbildningar (SÄL) (ram)

45 006 000 kr

Under anslagsposten disponerar ett antal lärosäten medel för särskilda
lärarutbildningar i samverkan med kommuner enligt förordningen
(2001:740) om särskilda lärarutbildningar. Ansvaret för dessa utbildningars
genomförande ska främst ligga på Göteborgs universitet, Umeå universitet,
Karlstads universitet, Malmö högskola, Lärarhögskolan i Stockholm och
Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Samordning ska ske av Göteborgs
universitet.
Utbildningen ska bedrivas under perioden 2002–2006 och omfatta minst
4 000 studenter som studerar på halvfart och är anställda i en kommun på
minst halvtid.
De medverkande universiteten och högskolorna ska i sina respektive
årsredovisningar redovisa sin medverkan i projektet.
Högskoleverket ska i samverkan med Statens skolverk följa och utvärdera
projektet och lämna en redovisning till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) i samband med sin årsredovisning samt en
slutlig rapport senast den 1 juni 2007.
Anslagspost 15
15 Projekt för invandrade akademiker (ram)
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10 000 000 kr

Under anslagsposten disponerar Linköpings universitet och Malmö
högskola medel för att anordna den kompletterande utbildning som avses i
förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning
vid universitet och högskolor för invandrare med utländsk
högskoleutbildning. Under en treårsperiod med början 2002 genomförs en
särskild satsning för att stödja utländska akademikers inträde på
arbetsmarknaden. De 10 miljoner kronor som anvisas för ändamålet ska av
lärosätena användas för att finansiera del av de extra kostnader som är
förknippade med denna satsning. Ersättning för helårsstudent och
helårsprestation erhålls inom ordinarie takbelopp till respektive lärosäte.
Anslagspost 23
23

Jämställdhet i lärandet (ram)

1 500 000 kr

I propositionen En förnyad lärarutbildning (prop. 1999/2000:135) uppdrogs
åt varje högskola med lärarutbildning att anlägga ett könsperspektiv på
denna utbildning. Vidare uppdrogs åt dessa högskolor att utveckla
lärarstudenternas medvetenhet och kunskap om jämställdhetsfrågornas
betydelse i sitt framtida arbete. Högskolorna förutsattes ägna särskild
uppmärksamhet åt jämställdhetsfrågor i de verksamhetsförlagda delarna av
lärarutbildningen. För att vidga kunskapen om jämställdhet i lärandet m.m.
uppdras därför åt Högskoleverket att stimulera en vidareutveckling av
lärarutbildningen i dessa avseenden. För ändamålet avsätts 1 500 000
kronor.
Anslagspost 28
28

Planerings- och utvecklingsmedel för en
magisterutbildning i industriell design (ram)

1 000 000 kr

Under anslagsposten disponerar Umeå universitet 500 000 kronor för att
planera och utveckla en magisterutbildning i industriell design. För
motsvarande ändamål ska Kammarkollegiet till Chalmers tekniska
högskola utbetala 500 000 kronor under budgetåret 2002.
Anslagspost 30
28

Omstruktureringskostnader (ram)

11 000 000 kr
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Under anslagsposten disponerar Mitthögskolan 11 000 000 kronor för
finansiering av en omstrukturering av grundutbildningen i syfte att öka
studentrekryteringen med särskilt fokus på den regionala rekryteringen.
Bidrag fördelade 2005
25:75 ap. 13 Akademisk mötesplats för Östersjön (ram)

2 000 tkr

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 2 000 000 kronor till
Högskolan på Gotland för att högskolan ska utveckla högre utbildning och
forskning med inriktning på Östersjön. Högskolan ska i årsredovisningen
redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå detta syfte samt antalet
genomförda projekt.
25:75 ap. 14 Linnéjubileet (ram)

1 000 tkr

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 1 000 000 kronor till
Uppsala universitet för vård och upprustning av Linnéminnen med
anledning av 300-årsminnet 2007 av Carl von Linné. Universitetet ska i
årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå detta
syfte.
25:75 ap. 16 Södertörns högskola (ram)

8 000 tkr

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 8 000 000 kronor till
Södertörns högskola för att högskolan ska utveckla den naturvetenskapliga
forskningen. Högskolan ska i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som
vidtagits för att uppnå detta syfte.
25:75 ap. 18 Utveckling av talböcker (ram)

2 775 tkr

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 2 775 000 kronor till
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) för att utveckla en
talboksproduktion baserad på en ny metod för inläsning genom talsyntes.
TPB ska i årsredovisningen redovisa hur projektet genomförts under 2005.
25:75 ap. 35 Särskilda lärarutbildningar (ram)
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135 000 tkr

Medlen under anslagsposten ska användas för särskilda lärarutbildningar
som genomförs i samverkan mellan lärosäten och kommuner enligt
förordningen (2001:740) om särskilda lärarutbildningar. Ansvaret för dessa
utbildningar ska ligga på Göteborgs universitet, Umeå universitet,
Karlstads universitet, Malmö högskola, Lärarhögskolan i Stockholm och
Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
Regeringen avser att vid två tillfällen under budgetåret 2005 fördela medlen
under anslagsposten. I samband med dessa fördelningar ska
Kammarkollegiet utbetala medlen till berörda lärosäten.
Utbildningen ska bedrivas under perioden 2002−2006 för studenter som
studerar på halvfart och är anställda i en kommun på minst halvtid.
Utbildningen ska leda till minst 4 000 behöriga lärare.
25:75 ap.
121

Stöd till Ireco (ram)

10 000 tkr

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Verket för innovationssystem
(Vinnova). Medlen avses att användas för Institute for Research and
competence Holding AB:s (Ireco:s) samarbete med Vinnova för en
omstrukturering av Ireco under perioden 2003−2005 med målet att skapa
färre och större institut med internationell konkurrenskraft och en stark
förankring hos näringslivet.
Bidrag fördelade 2006
De medel som framför allt används för olika projekt inom högre utbildning
finns upptagna på utgiftsområde 16 anslag 25:74 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.
25:74 ap. 8

Europeiskt presidieåtagande (ram)

250 tkr

Kammarkollegiet ska senast den 31 maj 2006 till Karlstads universitet
utbetala 250 000 kronor för att finansiera presidieåtagandet avseende 2006.
25:74 ap. 10

Mälardalens högskola (ram)

800 tkr
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Kammarkollegiet ska senast den 25 juni 2006 till Mälardalens
högskola utbetala 800 000 kronor som ett engångsbelopp för att
högskolan ska stärka forskningsprofilen Hälsa−Arbete−Välfärd med
pedagogik med inriktning mot arbetslivets pedagogik.
25:74 ap. 14

Linnéjubileet (ram)

7 000 tkr

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 7 000 000 kronor till
Vetenskapsrådet. Medlen ska av Vetenskapsrådet användas för att
rådet ska ansvara för den nationella samordningen inför
Linnéjubileet 2007. Totalt sett med hjälp av regeringens disposition
kommer VR att under 2006 erhålla 10 miljoner kronor för detta
ändamål. Även under 2007 ska motsvarande 10 miljoner kronor
utbetalas för ändamålet.
25:74 ap. 15

Göteborgs universitet (ram)

4 589 tkr

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Göteborgs universitet för
att universitetet ska utveckla och forskningsanknyta de
hantverksutbildningar som överförs till den naturvetenskapliga
fakulteten vid universitetet.
25:74 ap. 16

Södertörns högskola (ram)

4 222 tkr

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Södertörns högskola för att
högskolan ska utveckla den naturvetenskapliga forskningen.
Högskolan ska i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som
vidtagits för att uppnå detta syfte.
25:74 ap. 17

Matematiksatsning (ram)

10 000 tkr

Kammarkollegiet ska utbetala medel till universitet och högskolor
enligt tabell. Medlen ska av berörda lärosäten användas för att stödja
nybörjare i matematik i högskolan för att minska klyftan mellan de
reella kunskaperna i matematik och ingångsnivån för undervisning i
matematik på högskolan.
Kammarkollegiet ska till Göteborgs universitet utbetala ytterligare
1 000 000 kronor för att universitetet, som samordnare av
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matematiksatsningen inom högre utbildning, ska utveckla en
webbaserad överbryggningskurs mellan gymnasieskolan och
högskolan i samråd med Nationellt resurscentrum i matematik
(NCM) och berörda lärosäten. Kursen ska erbjudas gymnasieelever
som en sommarkurs senast den 1 juni 2006.
Under vårterminen 2006 och framgent ska Göteborgs universitet och
NCM i samråd med övriga högskolor anordna regelbundna nationella
möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik. Göteborgs
universitet och NCM ska vidare stimulera till lokala möten mellan en
högskola och de kringliggande gymnasieskolorna.
25:74 ap. 19

Ny utbildnings- och examensstruktur (ram)

30 000 tkr

Med anledning av Bolognaprocessen ska Kammarkollegiet utbetala
medel efter särskilda beslut från regeringen.
25:74 ap. 20

Insatser för rekrytering av akademiker till
lärarutbildningen (ram)

27 000 tkr

Kammarkollegiet ska utbetala medel för anordnande av utbildning
enligt förordningen (2005:1235) om särskild lärarutbildning för
arbetslösa akademiker till angivna lärosäten.
25:74 ap. 21

Fördelas efter beslut av regeringen (ram)

3 768 tkr

Kammarkollegiet ska utbetala 3 miljoner kronor till Vetenskapsrådet
för delfinansiering av Linnéjubileet.
25:74 ap. 22

Högre praktisk förvaltningsutbildning (ram)

8 400 tkr

Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till Stockholms
universitet, Göteborgs universitet och Malmö högskola. Lärosätena
disponerar medlen för att bedriva Högre praktisk
förvaltningsutbildning om 40 poäng i enlighet med förordningen
(1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid
universitet och högskolor.
25:74 ap. 23

Medel för kombinationsläkare (ram)

261 000

Bilaga 1 till rapport 2006:32

23

riksrevisionen

tkr

Kammarkollegiet ska utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen. De kommer att fördelas under november månad 2006.
25:74 ap. 25

Stimulera ytterligare samarbete, profilering
och koncentration mellan universitet och
högskolor (ram)

20 000 tkr

Kammarkollegiet ska utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen. Av medlen har t.o.m. oktober månad 12 miljoner kronor
fördelats till tre projekt.
25:74 ap. 27

Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen
(ram)

45 000 tkr

Under anslaget disponerar ett antal lärosäten medel för särskild
lärarutbildning enligt förordningen (2005:568) om särskild
utbildning för lärare i yrkesämnen. Utbildningarna ska enligt nämnda
förordning anordnas av Göteborgs universitet, Umeå universitet,
Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola,
Högskolan Dalarna, Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen
Högskolan i Jönköping. Samordning av utbildningarnas
genomförande ska ske av Malmö högskola.
Utbildningarna ska bedrivas under perioden fr.o.m. den 1 augusti
2005 t.o.m. den 31 december 2008 och omfatta minst 1 000
studenter.
Malmö högskola ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast
den 15 april 2006 till Regeringskansliet (Utbildnings- och
kulturdepartementet) inkomma med underlag avseende antalet
antagna helårsstudenter vid respektive lärosäte. I underlaget ska det
också finnas en beskrivning av utbildningarnas upplägg och
genomförande. Regeringen avser därefter att besluta om att
Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte
för genomförandet av utbildningarna. De medel som avses utbetalas
bör täcka särskilda kostnader för kursutveckling, kurssamordning,
administrativa merkostnader och mentorsutbildning.
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Universitet och högskolor ska i sina respektive årsredovisningar
redogöra för sin medverkan i genomförandet av utbildningarna.
Högskoleverket ska i samverkan med Statens skolverk följa upp och
utvärdera satsningen och årligen i årsredovisningen redovisa detta till
Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet). Vidare
ska Högskoleverket lämna en slutlig redovisning till
Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den
1 juni 2009.
25:74 ap. 32

Projekt för invandrade akademiker (ram)

8 500 tkr

Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel till Linköpings
universitet och Malmö högskola. Lärosätena disponerar medlen för
att bedriva kompletterande utbildning för invandrade akademiker
motsvarande 50 helårsstudenter per lärosäte i enlighet med
förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk
utbildning vid universitet och högskolor. Detta innebär att lärosätena
inte ska avräkna helårsstudenter och helårsprestationer för dessa
projekt inom ordinarie takbelopp.
25:74 ap. 35

Särskilda lärarutbildningar, SÄL (ram)

45 000 tkr

Medlen under anslagsposten ska användas för särskilda
lärarutbildningar som genomförs i samverkan mellan lärosäten och
kommuner enligt förordningen (2001:740) om särskilda
lärarutbildningar. Ansvaret för dessa utbildningar ska ligga på
Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet,
Malmö högskola, Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen
Högskolan i Jönköping.
Regeringen avser att vid två tillfällen under budgetåret 2006 fördela
medlen under anslagsposten. I samband med dessa fördelningar ska
Kammarkollegiet utbetala medlen till berörda lärosäten.
Utbildningen ska bedrivas under perioden 2002–2006 för studenter
som studerar på halvfart och är anställda i en kommun på minst
halvtid. Utbildningen ska leda till minst 4 000 behöriga lärare.
Universitet och högskolor ska i sina respektive årsredovisningar
redogöra för sin medverkan i genomförandet av utbildningarna.
Högskoleverket ska i samverkan med Statens skolverk följa upp och
utvärdera satsningen och årligen i årsredovisningen redovisa detta till
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Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet). Vidare
ska Högskoleverket lämna en slutlig redovisning till
Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den
1 juni 2007.
------------------------------------------------------------

Kulturdepartementet
Bidragsgivning 2002
Under 2002 fattades beslut om bidrag avseende lotterimedel.
Lotterimedel
Bidragsmottagare
Mångkulturellt
centrum i Botkyrka

Beslutat
belopp (tkr)
600

Ändamål
Invigning av kulturhus i Botkyrka

Bidragsgivning 2005
Under 2005 fattades beslut om bidrag avseende anslagsmedel och
lotterimedel.
Anslagsmedel
Bidragsmottagare
Mohamed Elabed
Drömmarnas Hus
Kulturföreningen BwC
Kollektivet Ladjo
Ekonomisk förening
Mångkulturell
ungdom
Neon Gallery
Brösarps Society
Mångkulturellt
Centrum

Beslutat
belopp (tkr)
24
20
15
10
25
25
50

Ändamål
Projekt inför Mångkulturåret 2006
Projekt inför Mångkulturåret 2006
Dokumentationsarbete (del av
Mångkulturåret 2006)
Aktiviteter i anslutning till Mångkulturåret
2006
Aktiviteter under Mångkulturåret 2006
Projekt i anslutning till Mångkulturåret
2006
Internationell konferens under
Mångkulturåret 2006

Lotterimedel
Bidragsmottagare
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Selam
Mångkulturellt
Centrum
Svensk Form
Umeå kommun

belopp (tkr)
100
300
1 000
300

Genomförande av mässa för kulturell
mångfald (del av Mångkulturåret 2006)
Projekt i anslutning till Mångkulturåret
2006
Insatser under Designåret 2005
Invigning av Mångkulturåret 2006

Bidragsgivning 2006
Under 2006 har hittills fattats beslut om bidrag avseende anslagsmedel och
lotterimedel.
Anslagsmedel
Bidragsmottagare
Svensk Form

Beslutat
belopp (tkr)
400

Ändamål
Genomförande av uppdrag för
designårspris inklusive prissumma (del
av Designåret 2005)

Lotterimedel
Bidrags-mottagare
Folkrörelsernas
konstfrämjande

Beslutat
belopp (tkr)
300

Ändamål
Projektet SKISS – samtidskonstnärer i
samtidssamhället

------------------------------------------------------------

Utrikesdepartementet
Som svar på Riksrevisionens förfrågan om uppgifter rörande särskilda
projekt/program enligt mejl den 23 oktober 2006 får Utrikesdepartementet
lämna följande svar.
För det fall Riksrevisionen har några frågor eller önskar kompletterande
uppgifter, vänligen vänd er till Margareta Ousbäck, UD-PLAN (tel. 405 52
48) eller till undertecknad Lars Nilsson.
Riksrevisionen har bett om en sammanställning över de projekt/program
som är av förvaltningskaraktär och som innefattar bidragsgivning för åren
2002, 2005 och 2006.
UD tolkar denna begäran som att den omfattar projekt/program som har
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såväl förvaltningskaraktär som att projektet/programmet innefattar
bidragsgivning. UD vill mot denna bakgrund lämna följande upplysningar.
1. Nordisk-baltiska aktionsgruppen mot människohandel
- treårsprojekt 2003 - 2006
- finansiering från anslaget 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
- 6,7 mnkr 2005, 0 kr 2006
- regeringskanslibeslut
2. Östersjömiljardsekretariatet (miljard nr 2)
- Östersjömiljard 2 från 1999 t.o.m. 2006
- finansiering från anslaget 24:39:6 Näringslivsutveckling i
Östersjöregionen (Östersjömiljard 2)
- 926,6 miljoner per den 30 juni 2006
- bidrag har betalats ut med stöd av riktlinjedokumentet
Näringslivsutveckling i Östersjöregionen - riktlinjer 2000-02-24,
uppdaterat 2002-10-08

3. Det är möjligt-projektet
- 2002-06-05 −2005-12-31
- finansiering från anslaget 8:1 Biståndsverksamhet
- 0,6 miljoner kronor
- mandat för projektet ges i RK-beslut
Riksrevisionen får gärna återkomma om det är så att UD gjort en felaktig
tolkning av begäran eller i övrigt önskar kompletterande upplysningar.
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