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1. ÖVERSIKT ÖVER UTGIFTER
1. ÖVERSIKT ÖVER UTGIFTER
Tabell 1. Totala offentliga utgifter för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
per rättslig grund (i miljoner SEK)
2016
2017
568 643 905
2 292 342 363
Ersättning för tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse (1+2)
1) Ersättning som beviljats på grundval
549 243 020
2 277 687 602
av beslutet om tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse
2) Ersättning som beviljats på grundval
19 400 885
14 654 761
av rambestämmelserna om tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse

2. BESKRIVNING AV TILLÄMPNINGEN AV 2012 ÅRS BESLUT
1) Sjukhus (artikel 2.1 b)
Tabell 2. Ersättning till företagshälsovård för köp av medicinsk service
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Stödet riktar sig till anordnare av företagshälsovård. En anordnare av
företagshälsovård har möjlighet att söka ersättning för dennes kostnader för köp av
medicinsk service från offentliga eller privata vårdgivare. Med medicinsk service avses

undersökning och analys inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som
utgör ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga.
Syftet med stödet är att förebygga sjukfall respektive att vid sjukfall öka arbetstagares
möjligheter att återgå i arbete. Detta ska uppnås genom att bidrag lämnas för
företagshälsovårdens kostnader för köp av sådan medicinsk service som ingår som ett
led i bedömningen av en arbetstagares arbetsförmåga.
Stödgivningen regleras av förordningen (2014:68) om bidrag till företagshälsovården
för köp av medicinsk service.
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Den stödgivande myndigheten fattar beslut om utbetalning av bidrag efter ansökan från
anordnare av företagshälsovård som kan vara berättigade till bidrag.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

En ansökan om bidrag ska ha kommit in till den stödgivande myndigheten senast den 1
februari avseende tjänster som utförts under föregående år. Bidrag betalas ut i
efterskott för varje kalenderår.
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

Ej tillämpligt.
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?

Direktstöd.
Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

Bidrag lämnas för anordnarens kostnader för köp av tjänster i form av medicinsk
service av en offentlig eller privat vårdgivare. Bidrag lämnas för ett kalenderår med
högst ett belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat
med ett belopp om 100 SEK. Kostnader för medicinsk service i samband med allmän
hälsokontroll ersätts inte.
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Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Det finns ett takbelopp om 100 SEK per ansluten anställd (se föregående fråga). En
anordnare som söker bidrag ska styrka det belopp som denne har betalat för tjänsten i
fråga samt har en uppgiftsskyldighet som möjliggör kontroll och utvärdering av
stödet. För beviljat stöd gäller bestämmelser om återbetalning och återkrav om inte
bidragsmottagaren fullgjort sina skyldigheter.
En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Ej tillämpligt
Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)1. Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
52 948 595 SEK
52 724 020 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter2
2016
2017
52 948 595 SEK
52 724 020 SEK
B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter3
2016
2017
0
0
C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter4
2016
0
1

2017
0

Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.

2

Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.
3

Se fotnot 3.

4

Se fotnot 3.
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Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016

2017

Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)5
2016
102 företag mottog stöd, vilket innebär att
det genomsnittliga stödbeloppet per
företag var 519 104 SEK. Stödets storlek
varierade mellan 5 185 SEK och 11 253
353 SEK.

2017
98 företag mottog stöd, vilket innebär att
det genomsnittliga stödbeloppet per
företag var 538 000 SEK. Stödets storlek
varierade mellan 4 670 SEK och
10 099 864 SEK.

2) Sociala tjänster (artikel 2.1 c)
c) Tillträde till och återinträde på arbetsmarknaden
Tabell 3. Ersättning för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Stödet riktar sig till arbetsgivare, som har möjlighet att söka ersättning för delar av
dennes kostnader för tjänster som en anordnare av företagshälsovård eller annan
anordnare med likvärdig kompetens har utfört i form av arbetsplatsnära stödinsatser.
Med en arbetsplatsnära stödinsats avses en utredande insats för en arbetstagare som
har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga på grund av arbetsrelaterade och
icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador samt att initiera åtgärder för
arbetstagarens återgång i arbete. Med en arbetsplatsnära stödinsats avses inte
medicinsk eller annan behandling.
Syftet med stödet är att förebygga sjukfall respektive att vid sjukfall öka arbetstagares
möjligheter att återgå i arbete genom att stödja arbetsgivare att vidta tidiga och
anpassade åtgärder.
Stödgivningen regleras av förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp
av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete.

5

Kommissionen vill gärna ha uppgifter om stöd som bev iljats enligt 2012 års beslut. Det gäller exempelvis
antalet stödmottagare per sektor, genomsnittligt stödbelopp, belopp per stödinstrument, företagens storlek
osv. Finns denna kvantitativa information inte lätt tillgänglig i er medlemsstat, kan den naturl igtvis redovisas
mer översiktligt och/eller som skattningar. Uppge i så fall att skattningar har gjorts och typen av översikt.
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Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Den stödgivande myndigheten fattar beslut om utbetalning av bidrag efter ansökan
från arbetsgivare som kan vara berättigade till bidrag.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

Bidrag betalas ut i efterskott efter ansökan. En ansökan om bidrag ska ha kommit in
senast den 1 februari avseende tjänster som köpts in under föregående år.
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

Ej tillämpligt.
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?

Direktstöd.
Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

Stöd lämnas till en arbetsgivare för delar av dennes kostnader för tjänster som har
utförts av en anordnare som har godkänts av den stödgivande myndigheten. Stöd ges
motsvarande halva det belopp som har betalats av arbetsgivaren till anordnaren för
en arbetsplatsnära stödinsats, dock med högst 7 000 SEK för varje sådan insats.
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Enligt stödordningen kan bidrag beviljas för som mest halva den faktiska kostnaden
(se föregående fråga). En arbetsgivare som söker bidrag ska styrka det belopp som
denne har betalat för tjänsten i fråga samt har en uppgiftsskyldighet som möjliggör
kontroll och utvärdering av stödet. För beviljat stöd gäller bestämmelser om
återbetalning och återkrav om inte bidragsmottagaren fullgjort sina skyldigheter.
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En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Ej tillämpligt.
Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
47 644 522 SEK
67 644 647 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
2017
47 644 522 SEK
67 644 647 SEK
B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
2017
0
0
C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
0
0
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016

2017

Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016
782 företag mottog stöd, vilket innebär att
det genomsnittliga stödbeloppet per
företag var 60 926 SEK. Stödets storlek
varierade mellan 471 SEK och 1 801 448
SEK.

2017
839 företag mottog stöd, vilket innebär att
det genomsnittliga stödbeloppet per
företag var 80 625 SEK. Stödets storlek
varierade mellan 613 SEK och 2 847 705
SEK.
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d) Socialt subventionerade bostäder
Tabell 4. Ersättning för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Stödet riktar sig till byggherrar inom såväl offentlig som privat sektor som anordnar
och tillhandahåller bostäder för äldre personer. Stödet riktar sig också till anpassning
av befintliga gemensamma utrymmen för att genom ökad tillgänglighet främja
kvarboende för äldre personer.
Stödet får lämnas med ett visst belopp per kvadratmeter boarea (BOA) för:
•
•
•

ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda
boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie
bostadsmarknaden
anpassning av gemensamma utrymmen (såsom utrymmen för de boendes
måltider, samvaro, hobby och rekreation) i, eller i anslutning till, byggnad som
upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Det finns två olika stödnivåer beroende på om det är ny- eller ombyggnad.
Syftet med stödet är att det ska byggas fler bostäder för äldre personer, som särskilda
boenden och bostäder till personer som är äldre än 65 år.
Stödgivningen regleras av förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna
och tillhandahålla bostäder för äldre personer.
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.
Den stödgivande myndigheten fattar ett preliminärt beslut om att bevilja stöd. Stödet
betalas sedan ut när byggnadsprojektet är färdigställt.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

Den stödgivande myndigheten fattar ett preliminärt beslut om att bevilja stöd. Stödet
betalas sedan ut när byggnadsprojektet är färdigställt. För ny- och ombyggnad av

7 (35)

hyresbostäder för äldre personer förbinder sig stödmottagaren att under åtta år
upplåta bostäderna som bostäder för äldre personer.
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

Ej tillämplig.
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?

Direktstöd.
Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

Stödet enligt 11 § får inte överstiga nettokostnaden inklusive en rimlig vinst för att
anordna och tillhandahålla bostadslägenheter och utrymmen på de villkor som
föreskrivs i denna förordning
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Den bidragsgivande myndigheten ska kontrollera att det statliga stödet inte kommer
att överstiga den totala produktionskostnaden för ny- eller ombyggnad eller
anpassning av gemensamma utrymmen. Överstiger stödet den totala
produktionskostnaden ska stödbeloppet räknas ner så att det motsvarar
nettokostnaden inklusive en rimlig vinst.
För beviljat stöd gäller bestämmelser om återbetalning och återkrav om inte
stödmottagaren fullgör sina skyldigheter.
En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Har inte behövt tillämpas.
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Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
21 700 000 SEK
581 000 000 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
2017
21 700 000 SEK
581 000 000 SEK
B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
2017
0
0
C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
0
0
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016

2017

Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016
0 företag fick stöd utbetalat.

2017
36 företag fick stöd utbetalat, vilket
innebär att det genomsnittliga
stödbeloppet per företag var
5 512 685 SEK. Stödets storlek
varierade mellan 16 070 SEK och
18 849 600 SEK.
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Tabell 5. Ersättning för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder
för studerande
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Stöd får enligt förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och
tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, i mån av tillgång på medel,
lämnas för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande.
Stödet lämnas till fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som anordnar
bostäder på ofri grund.
Stöd får lämnas för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder som är avsedda för
permanent bruk och självständigt boende som garanteras genom hyresavtal utan
inskränkningar i besittningsskyddet eller hyresavtal om kooperativ hyresrätt.
Stöd får lämnas för bostäder för studerande och bostäder som anordnas i syfte att
underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer med socialt utsatt
situation även om hyresavtalen för bostäderna innehåller begränsningar i
besittningsskyddet.
Hyran för bostäder som anordnats med stöd får inte överstiga en viss nivå räknat i
kronor per kvadratmeter boarea (BOA). Hyresnivån varierar mellan olika
regioner/kommungrupper. Rimliga hyresnivåer säkerställs genom att hyrorna
fastställs enligt 12 kap. 55 c § jordabalken och att hyrorna vid tillträdet inte
överstiger den hyra som anges i 8 § första stycket 3 i förordningen och därefter inte
ökar mer än hyrorna i genomsnitt på orten.
Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi och inte
tillämpa andra inkomstkrav än vad som följer av föreskrifter som har meddelats av
Boverket. Av Boverkets föreskrifter framgår: Det är tillräckligt att det är sannolikt att
hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att
leva på efter att hyran är betald. Hur detta bör tolkas framgår av Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla
hyresbostäder och bostäder för studerande (BFS 2016:10). För att fastställa vad ett
hushåll behöver ha kvar att leva på kan det av Kronofogdemyndigheten fastställda
förbehållsbeloppet tillämpas. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom
Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid
utmätning av lön m.m. Till disponibla medel bör räknas även försörjningsstöd,
bostadsbidrag och bostadstillägg.
Mottagaren av stödet ska förmedla de aktuella bostäderna genom överenskommelse
med den kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt se till att de bostäder
som anordnas med stödet förmedlas enligt öppna och transparenta allmännyttiga
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principer på ett socialt integrerande sätt så att en blandning av hushåll med olika
ekonomiska förutsättningar uppnås och, om det inte har en tydligt negativ effekt när
det gäller blandningen av hushåll, företräde vid förmedlingen av bostäder ges till
hushåll som mest behöver en bostad till rimlig hyra. Detta förtydligas genom
Boverkets föreskrifter som att vid tillämpningen av denna paragraf ska följande
hushåll ges företräde:
• Hushåll som av ekonomiska skäl har störst behov av en bostad till rimlig hyra.
• Hushåll som av särskilda skäl behöver en bostad till rimlig hyra.
Företräde ges under förutsättning att hushållet har den nödvändiga
betalningsförmåga som krävs.
Stödmottagarens förmedlingsprinciper ska vara tydliga och lätt tillgängliga för
bostadssökande.
Lokala behov och förutsättningar ska beaktas när principerna om förmedling
fastställs.
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Ansökan om stöd skickas till länsstyrelsen inom vars region bostäderna ska
tillhandahållas. Länsstyrelsen beslutar om stöd och stödnivå. När bostäderna finns
tillgängliga att brukas ansöker byggherren/stödmottagaren om att stödet ska betalas
ut och ska då visa att samtliga de villkor som gäller för stödet är uppfyllda. Om så är
fallet beslutar länsstyrelsen om utbetalning av stödet, ett beslut som verkställs av
Boverket.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

Tjänsten ska tillhandahållas under 15 år. För bostäder som anordnats genom
tillfälligt bygglov, vilket innebär att bostäderna bara kan tillhandahållas under en
kortare tid än 15 år, reduceras stöd i proportion till hur lång tid som tjänsten
tillhandahålls jämfört med normalkravet på 15 år. Exempel: om ett bygglov är
begränsat till att gälla i 10 år reduceras stödet med en tredjedel jämfört med om
tjänsten skulle ha tillhandahållits under 15 år.
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

Inga.
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?
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Direktstöd, som utbetalas när bostäderna finns tillgängliga och tjänsten börjat
tillhandahållas.
Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.
Stöd får inte överstiga nettokostnaden inklusive en rimlig vinst för att anordna och
tillhandahålla bostäderna på de villkor som följer av förordningen (2016:880) om
statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för
studerande eller ett beslut som har meddelats med stöd av förordningen.
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Boverket har tagit fram en s.k. ”räknesnurra” med vilken stödnivån kan beräknas.
Den sökande ska efter bostädernas färdigställande ansöka om utbetalning och ska då
visa att samtliga villkor för stödet har uppfyllts, liksom de slutliga siffrorna om stödet
så att förändringar i förhållande till vad som angavs då stödansökan lämnades in kan
upptäckas och beräkningarna av berättigat stödbelopp korrigeras.
För beviljat stöd gäller bestämmelser om återbetalning och återkrav om inte
stödmottagaren fullgjort sina skyldigheter.
En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).

Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
800 000 SEK
1 144 800 000 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
800 000 SEK

2017
1 144 800 000 SEK
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B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
2017
0
0
C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
0
0
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016

2017

Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016
0 företag fick stöd utbetalat.

2017
71 företag har fått stöd utbetalat, vilket
innebär att det genomsnittliga
stödbeloppet per företag var 6 401 306
SEK. Stödets storlek varierade mellan
98 992 SEK och 65 971 290 SEK.

4) Flygplatser och hamnar med en genomsnittlig årlig trafikvolym som
inte överstiger den gräns som fastställs i artikel 2.1 e
Tabell 6. Ersättning till regionala flygplatser
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Den övergripande skötseln av en kommunalt ägd flygplats.
Innehållet i tjänsten varierar något mellan de olika flygplatserna, men generellt sett
kan sägas att tjänsten innefattar krav på öppethållande samt krav på att kunna ta
emot alla flygbolag som vill trafikera flygplatsen på kommersiella villkor. Vidare
ingår krav på att, utöver den grundläggande infrastrukturen, tillhandahålla tjänster
såsom bagagehantering, incheckning av passagerare, tankning och de-icing av
flygplan i den utsträckning som är nödvändigt för att kommersiell trafik ska kunna
bedrivas på flygplatsen.
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Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse i respektive
ägarkommun/landsting.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

8–10 år.
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

Ej aktuellt.
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?

Direktstöd.
Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

Huvudsakligen tillämpas nettokostnadsmetoden, men det förekommer även att
ersättningsmekanismen bygger på kostnadsfördelning.
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Typiskt sett betalas ersättningen ut först i efterhand när de faktiska kostnaderna är
klarlagda, vilket förhindrar att överkompensation utges.
Det förekommer även att ersättning betalas ut i förskott i enlighet med uppskattade
kostnader, för att sedan slutligt regleras när kostnaderna är kända. Eventuell
överkompensation dras sedan från nästkommande års ersättning.
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En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Inget av företagen erhåller stöd som överstiger 15 miljoner euro.
Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
299 657 703 SEK
305 817 209 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
2017
73 072 392 SEK
72 516 000 SEK
B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
2017
32 349 000 SEK
32 446 000 SEK
C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
194 236 311 SEK
200 855 209 SEK
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016
2017
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016
2017
22 stödmottagare och det genomsnittliga 22 stödmottagare och det genomsnittliga
stödbeloppet var 13 620 805 SEK.
stödbeloppet var 13 900 782 SEK.
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5) Ersättning på högst 15 miljoner euro per år för tillhandahållande av
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (artikel 2.1 a)
v. Kultur
Tabell 7. Ersättning för utgivning av taltidningar.
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Åtgärden riktas mot personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de
inte kan ta del av en vanlig dagstidning, vars behov marknaden inte utan statligt stöd
skulle förmå tillgodose på ett tillfredsställande sätt. Ersättning får ges till taltidningar
och till mottagarutrustning och särskilt abonnemang som möjliggör mottagning av
taltidningar via internet.
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Tidningsföretag ansöker om ersättning innan den utgivning av taltidningar som
ansökan avser påbörjas. Den sökande ska i ansökan särskilt lämna uppgift om de
beräknade preliminära kostnaderna för taltidningsutgivningen. Stödgivande
myndighet beslutar därefter om en preliminär ersättning.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

Ett kalenderår.
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

Ej tillämpligt
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?

Direktstöd.
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Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

Stödgivande myndighet bestämmer storleken på ersättningen med utgångspunkt i
taltidningens utgivningsfrekvens, antalet prenumeranter och kostnader för
marknadsföring av taltidningen. Ersättning utgår endast för de kostnader som
uppkommit efter det att stödgivande myndighet beslutat att utgivning av taltidningen
grundar rätt till ersättning.
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Ersättningen får inte överstiga tidningsföretagets kostnader för att utföra tjänsten av
allmänt ekonomiskt intresse, dvs. att ge ut taltidningar samt att tillhandahålla
mottagarutrustning och särskilda abonnemang som möjliggör mottagning av
taltidningar via internet. För att hindra och återbetala eventuell överkompensation
regleras ersättningen i efterhand baserat på inlämnad redovisning från
tidningsutgivarna. Tidningsföretaget ska, på stödmyndighetens begäran,
tillhandahålla verifikationer på sina kostnader för taltidningsverksamheten.
En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Ej tillämpligt.
Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
9 238 186 SEK
8 980 350 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
9 238 186 SEK

2017
8 980 350 SEK
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B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
2017
0
0
C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
0
0
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016
2017
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016
122 tidningsföretag tog emot stöd och det
genomsnittliga stödbeloppet var 75 723
SEK per tidning

2017
124 tidningsföretag tog emot stöd och det
genomsnittliga stödbeloppet var 72 422
SEK per tidning

vi. Finansiella tjänster
Tabell 8. Ersättning för att tillhandahålla grundläggande betaltjänster
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Sedan den 1 juli år 2014 kan länsstyrelserna bevilja statligt stöd till tillhandahållare av
grundläggande betaltjänster enligt förordningen (2014:139) om statligt stöd till
tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen är en myndighet på
regional nivå. Syftet med stödet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande
betaltjänster till rimliga priser.
Grundläggande betaltjänster kan indelas i tre grupper; kontantuttag,
betalningsförmedling samt hantering av dagskassor.
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Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Länsstyrelserna bevilja statligt stöd om utformning och villkor är uppfyllda av den
sökande. Länsstyrelsens beslut om att bevilja stöd ska åtminstone innehålla följande
uppgifter:
•
•
•
•
•
•

vilken sökande beslutet gäller,
på vilken geografisk plats verksamheten ska bedrivas,
de villkor som ställs för beviljandet av stödet,
hur ofta stödet ska betalas ut till tillhandahållaren,
det preliminära belopp som stödet uppgår till och maximalt stödbelopp under
beslutets giltighetstid, och
hur länge beslutet gäller.

Den som får stöd ska anses ha anförtrotts att tillhandahålla grundläggande
betaltjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

Det genomsnittliga antalet år per betaltjänststöd är ungefär 3,5 år. Inget
betaltjänststöd har beviljats på längre tid än fem år (dvs 0 % av tjänsterna har
tilldelats medel för en längre period än tio år).
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

Ej tillämpligt.
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?

Direktstöd.
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Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

Nettokostnadsmetoden.
Det beviljade stödet ska motsvara tillhandahållarens redovisade nettokostnader för att
tillhandahålla grundläggande betaltjänster. Nettokostnaderna ska beräknas i enlighet
med allmänt erkända redovisningsprinciper. Nettokostnaderna beräknas som
skillnaden mellan kostnader och intäkter enligt nedan.
Vid beräkning av nettokostnader ska samtliga kostnader som är direkt hänförliga till
tillhandahållandet av grundläggande betaltjänster beaktas. Kostnader som är
gemensamma för tillhandahållandet av de grundläggande betaltjänsterna och
eventuell annan verksamhet ska beaktas om kostnaderna tillkommer för att
tillhandhålla grundläggande betaltjänster. Kostnader för investeringar ska ingå i
beräkningen av nettokostnader om investeringen är nödvändig för tillhandahållandet
av grundläggande betaltjänster.
Vid beräkning av nettokostnader ska samtliga intäkter som är direkt hänförliga till
tillhandahållandet av grundläggande betaltjänster beaktas.
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Länsstyrelsen har en fastställd rutin för hur utbetalningen av stöd och betala ut
beviljat stöd till tillhandahållaren regelbundet, under förutsättning att relevant
underlag (verifiering av kostnader och intäkter för den relevanta perioden) har
lämnats in.
Om tillhandahållaren även bedriver annan verksamhet än att tillhandahålla
grundläggande betaltjänster ska det klart framgå av tillhandahållarens interna
redovisning vilka kostnader och intäkter som är hänförliga till grundläggande
betaltjänster.
Länsstyrelsen ska regelbundet kontrollera att utbetalat stöd inte överstiger
nettokostnaderna. Vid dessa kontroller ska det utbetalade stödet jämföras med
tillhandahållarens redovisade intäkter och kostnader för att tillhandahålla
grundläggande betaltjänster under den aktuella perioden. Kontrollerna ska utföras
åtminstone vart tredje år. Om det vid en kontroll framkommer att en tillhandahållare
har fått stöd som överstiger nettokostnaderna, får motsvarande belopp räknas av från
det stöd som ska utges vid nästa utbetalningstillfälle. Detta gäller under förutsättning
att det överstigande beloppet inte överstiger 10 procent av det beviljade stödet under
ett år.
När stödet upphör ska länsstyrelsen göra en slutlig kontroll av att tillhandahållaren
inte har fått stöd som överstiger nettokostnaderna.
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En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Ej tillämpligt.
Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
6 514 354 SEK
4 108 787 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
2017
0
0
B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
2017
6 514 354 SEK
4 108 787 SEK
C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
0
0
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016

2017

Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016
Stöd för grundläggande betaltjänster har
beviljats på nitton orter. Det
genomsnittliga stödbelopp som beviljats
per företag är 342 860 SEK.

2017
Stöd för grundläggande betaltjänster har
beviljats på tolv orter. Det genomsnittliga
stödbelopp som beviljats per företag är
342 398 SEK.
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vii. Andra sektorer (ange vilka).

Tabell 9. Ersättning för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Apotek i glesbygd har möjlighet att söka ett ekonomiskt bidrag. Målet med bidraget är
att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet genom att öka
förutsättningarna för allmänheten i glesbygden att få tillgång till apotekstjänster. Ett
apotek som är berättigat till ersättning ska anses ha fullgjort öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse.
Ett apotek behöver uppfylla ett antal kriteriet för att få bidrag. Bland annat ska
apoteket:
• ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek
• ha haft försäljningsintäkter av receptbelagda läkemedel som uppgått till
mellan en miljon SEK och 10 miljoner SEK för verksamhetsåret, och
• ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till
receptbelagda läkemedel under samtliga kalendermånader (i annat fall lämnas
stöd i förhållande till det antal kalendermånader som apoteket varit öppet).
Stödgivningen regleras i förordningen (2013:80) om bidrag till
öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse.
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Den stödgivande myndigheten fattar beslut om utbetalning av bidrag efter ansökan
från apotek som kan vara berättigade till bidrag.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

En ansökan om bidrag ska ha kommit in senast den 1 mars avseende verksamhet som
har bedrivits under föregående år. Bidrag betalas ut i efterskott för ett kalenderår i
taget.
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Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

En förutsättning för att få stöd är att apoteket innehar relevanta tillstånd enligt lagen
(2009:366) om handel med läkemedel. I övrigt har företagen inte tilldelats några
exklusiva eller särskilda rättigheter.
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?

Direktstöd.
Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

De apotek som uppfyller kriterierna och som har de största behoven ska få
glesbygdsbidrag. Bidraget beräknas utifrån försäljningen av receptbelagda läkemedel
på apoteket. Det finns en takkonstruktion som baseras på apotekets lönsamhet för hela
verksamheten som säkerställer att inget apotek blir överkompenserat. Ett apotek vars
försäljning uppgår till 1 miljon SEK kan maximalt få 670 000 SEK i bidrag, medan ett
apotek vars försäljning uppgår till 10 miljoner SEK maximalt kan få 265 000 SEK.
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Det finns ett takbelopp i stödordningen (se föregående fråga). Ett apotek som söker
bidrag ska bl.a. lämna uppgifter om sin verksamhet, intäkter och kostnader m.m. För
beviljat stöd gäller bestämmelser om återbetalning och återkrav om inte
bidragsmottagaren fullgjort sina skyldigheter.
En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Ej tillämpligt.
Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
9 724 660 SEK

2017
10 096 589 SEK
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A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
2017
9 724 660 SEK
10 096 589 SEK
B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
2017
0
0
C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
0
0
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016

2017

Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016
Stödmottagare är enskilda apotek, som
ingår i olika apotekskedjor. 36 apotek,
som ingick i fyra olika apotekskedjor,
beviljades stöd. Det genomsnittliga stödet
per apotek uppgick till 270 129 SEK och
per apotekskedja till 2 431 165 SEK.

2017
Stödmottagare är enskilda apotek, som
ingår i olika apotekskedjor. 34 apotek,
som ingick i fyra olika apotekskedjor,
beviljades stöd. Det genomsnittliga stödet
per apotek uppgick till 296 959 SEK och
per apotekskedja till 2 524 147 SEK.

Tabell 10. Ersättning för veterinär service
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Framgår av 1 § i förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt
ekonomiskt intresse.
Med veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse avses följande verksamheter:
1. Deltagande i en beredskapsorganisation vid utbrott av smittsamma
djursjukdomar.
2. Beredskap för djursjukvård under jourtid.
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3. Djurhälso- och djursjukvård i sådana områden av landet där det bedöms att
tillfredsställande veterinär service inte skulle kunna bedrivas på
marknadsmässiga grunder.
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Statens Jordbruksverk ingår avtal om skyldighet att utföra veterinär service av
allmänt ekonomiskt intresse. Innehållet i avtalen är standardiserat enligt kraven i 3–4
§§ förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse.
3 § Jordbruksverket ska se till att ett avtal enligt 2 § innehåller
1. namn på utföraren,
2. en skyldighet för utföraren att utföra en eller flera av de verksamheter som
anges i 1 §,
3. uppgift om under vilken tidsperiod utföraren är skyldig att utföra
verksamheten eller verksamheterna,
4. uppgift om vilket geografiskt område som avses med skyldigheten,
5. innebörden i övrigt av skyldigheten att utföra verksamheten eller
verksamheterna,
6. uppgift om den ersättning som bestämts för uppdraget mot bakgrund av vad
som anges i 4 §,
7. bestämmelser om utbetalning av ersättningen,
8. de villkor i övrigt som kan behövas för tillsyn och uppföljning av avtalets
villkor, och
9. vilka krav på kompetens och kompetensutveckling som ställs på utföraren.
Om avtalet inte ingåtts efter ett öppet anbudsförfarande i enlighet med
bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, ska Jordbruksverket
se till att avtalet utöver vad som anges i första stycket innehåller
1. uppgift om vilka kostnader som ersätts inom ramen för verksamheten eller
verksamheterna,
2. en skyldighet för sådana utförare som även bedriver annan ekonomisk
verksamhet än den som avses med avtalet att upprätta en separat redovisning
av olika verksamheter,
3. en skyldighet för utföraren att betala tillbaka sådan överkompensation som
fastställts enligt 5 § jämte ränta,
4. en bestämmelse om att ersättningen ska omförhandlas om överkompensation
uppkommit, och
5. de villkor i övrigt som kan behövas för tillsyn och uppföljning av att
ersättningen inte medför att utföraren överkompenseras.
4 § Om ett avtal om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse inte ingås efter
ett öppet anbudsförfarande i enlighet med bestämmelserna i lagen (2016:1145) om
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offentlig upphandling, ska Jordbruksverket se till att avtalet med
utföraren innehåller bestämmelser om att ersättningen ska fastställas utifrån
a) utförarens kostnader för skyldigheten att utföra den eller de verksamheter som
ingår i avtalet,
b) utförarens samtliga intäkter i den eller de verksamheter som ingår i avtalet,
och
c) att utföraren får tillgodogöra sig en rimlig vinst på grund av den eller de
verksamheter som ingår i avtalet.
Om avtalet inte ingåtts efter ett öppet anbudsförfarande i enlighet med
bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, ska Jordbruksverket
årligen kontrollera om ändrade förhållanden på marknaden för veterinära tjänster
medför att det belopp som fastställts enligt avtalet framstår som oskäligt högt
(överkompensation).
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

Tilldelningens varaktighet uppgår till sex år.
Det finns inte några avtal som är mer än tio år.
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

Ej aktuellt.
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?

Direktstöd.
Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

Nettokostnad.
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Upphandling eller kontroll enligt 4–5 §§ i förordningen.
4 § Om ett avtal om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse inte ingås efter
ett öppet anbudsförfarande i enlighet med bestämmelserna i lagen (2016:1145) om
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offentlig upphandling, ska Jordbruksverket se till att avtalet med
utföraren innehåller bestämmelser om att ersättningen ska fastställas utifrån
a) utförarens kostnader för skyldigheten att utföra den eller de verksamheter som
ingår i avtalet,
b) utförarens samtliga intäkter i den eller de verksamheter som ingår i avtalet,
och
c) att utföraren får tillgodogöra sig en rimlig vinst på grund av den eller de
verksamheter som ingår i avtalet.
Om avtalet inte ingåtts efter ett öppet anbudsförfarande i enlighet med
bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, ska Jordbruksverket
årligen kontrollera om ändrade förhållanden på marknaden för veterinära tjänster
medför att det belopp som fastställts enligt avtalet framstår som oskäligt högt
(överkompensation).
5 § Om överkompensation konstaterats vid en kontroll enligt 4 § andra stycket, ska
Jordbruksverket kräva tillbaka det överskjutande beloppet.
Om ersättning krävs tillbaka ska även ränta krävas.
En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Information offentliggörs på relevant nationell central myndighets webbplats.

Stödet understiger 15 miljoner euro.
I Statens Jordbruksverks årsredovisning offentliggörs resultaträkning för
resultatområde Distriktsveterinärerna samt redovisning i enlighet med EU:s regler
om tjänster av allmänekonomiskt intresse, se nedan länk för 2017 års redovisning:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.237fd4c5161a8ddde58f06f9/1519978811
978/Jordbruksverkets%20%C3%85rsredovisning%202017.pdf
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Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
98 015 000 SEK
99 516 000 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
2017
98 015 000 SEK
99 516 000 SEK
B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
2017
0
0
C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
0
0
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016

2017

Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016

2017

Tabell 11. Ersättning för att utveckla standarder för trygghetslarm
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Swedish Standards Institute (SIS), som är en ideell förening som driver och
samordnar standardiseringen i Sverige, har beviljats medel för att leda arbetet med
att utveckla europeiska standarder för hela värdekedjan för trygghetslarm samt driva
europeiskt samarbete inom samma område. Med hela värdekedjan avses alla nya krav
och tjänster som uppkommer på grund av bytet av telekommunikationslösning och
bytet av tekniklösning hos larmmottagarna. SIS har även beviljats medel för att
utveckla tjänstestandarder för kvalitet i äldreomsorgen, kvalitet avseende verksamhet
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som tillhandahålls i enlighet med lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade samt personcentrerad vård.
Syftet med att utveckla dessa standarder för trygghetslarm är att bland annat
underlätta för leverantörer att utveckla och leverera nya produkter och tjänster,
minska handelshinder och skapa större möjligheter för kommuner att välja leverantör.
I arbetet ingår såväl svenskt som europeiskt standardiseringsarbete.
Syftet med att utveckla tjänstestandarder för kvalitet i äldreomsorgen är dels att ge
kommunerna och enskilda utförare stöd i deras kvalitetsutveckling och dels ge
kommunerna stöd i upphandling av äldreomsorg. Standarder kan även användas i
uppföljning av verksamheterna. Utvecklingen av standarder ska utgå från ett
jämställdhetsperspektiv och i samråd med relevanta aktörer ur ett brett perspektiv.
Brukarorganisationer bör delta i arbetet.
SIS arbete behövs för att säkra tillgången till tillförlitliga och effektiva trygghetslarm
samt väl fungerande närliggande tjänster för vård och omsorg.
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Regeringen har beviljat medel efter ansökan från SIS.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

Medel har beviljats för ett år i taget sedan 2014.
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

SIS har inte getts några exklusiva eller särskilda rättigheter inom området för
utvecklingen av standarder för trygghetslarm.
SIS är utsedd av regeringen att vara nationellt standardiseringsorgan och är Sveriges
medlem i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (European Committee
for Standardization) och den globala organisationen ISO (International Organization
for Standardization).
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Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?

Direktstöd.
Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

SIS ansökan om medel har granskats av den myndighet som betalar ut stödet.
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Ett beslut från regeringen om att bevilja medel innehåller bl.a. krav på rapportering
och ekonomisk redovisning från den som tar emot medlen samt möjlighet till återkrav
och återbetalning om inte mottagaren har fullgjort sina skyldigheter.
En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
3 000 000 SEK
3 000 000 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
2017
3 000 000 SEK
3 000 000 SEK
B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
0

2017
0
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C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
0
0
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016

2017

Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016
En stödmottagare.

2017
En stödmottagare.
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3. BESKRIVNING AV TILLÄMPNINGEN AV 2012 ÅRS RAMBESTÄMMELSER
Dela in denna del av rapporten i följande punkter:
1) Ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som överstiger
15 miljoner euro och som faller utanför beslutet om tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse (ange kommissionens beslut om att godkänna
respektive åtgärd i förekommande fall):
vi. Flygplatser och hamnar med en genomsnittlig årlig trafikvolym som
överstiger den gräns som föreskrivs i artikel 2.1 e
Tabell 12. Ersättning till kommunalt ägda flygplatser
Beskrivning av vilken typ av tjänster inom respektive sektor som definierats som
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i er medlemsstat. Ange så klart som
möjligt vad de tilldelade tjänsterna omfattar.

Den övergripande skötseln av en kommunalt ägd flygplats.
Innehållet i tjänsten varierar något mellan de olika flygplatserna, men generellt sett
kan sägas att tjänsten innefattar krav på öppethållande samt krav på att kunna ta
emot alla flygbolag som vill trafikera flygplatsen på kommersiella villkor. Vidare
ingår krav på att, utöver den grundläggande infrastrukturen, tillhandahålla tjänster
såsom bagagehantering, incheckning av passagerare, tankning och de-icing av
flygplan i den utsträckning som är nödvändig för att kommersiell trafik ska kunna
bedrivas på flygplatsen.
Ärendenummer hos Europeiska kommissionen:
SA.38757 Skellefteå
SA.38892 Sundsvall/Timrå
SA.43964 Kalmar/Öland
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.

Beslut av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.
Tilldelningens genomsnittliga varaktighet (i antal år) och andelen tjänster som
tilldelats för en längre period än tio år (i %) per sektor. Ange inom vilka sektorer
tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse har tilldelats för en period som
överstiger tio år och vad som motiverar denna period.

10 år.
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Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.

Ej aktuellt.
Vilka stödinstrument har använts (direktstöd, garantier osv.)?
Direktstöd.
Information om den typiska ersättningsmekanismen för respektive tjänster. Ange
även om en kostnadsfördelningsmetod eller nettokostnadsmetoden har använts.

Båda metoderna används.
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.

Ersättning betalas i efterskott när faktiska kostnader och intäkter relaterade till SGEItjänsten är kända.
En kort redogörelse för hur kraven på insyn (se artikel 7 i 2012 års beslut) för stöd
på över 15 miljoner euro till företag som även har annan verksamhet än
verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) följs. Ge även
relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta ändamål (t.ex.
länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central
webbplats där ni offentliggör denna information för alla berörda stödåtgärder i er
medlemsstat (och ange i så fall länken till denna webbplats), eller alternativt
förklara om och hur offentliggörandet sker på den stödbeviljande nivån (t.ex.
central, regional eller lokal nivå).
Ej tillämpligt.
Beviljat stödbelopp
Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK). Detta omfattar allt stöd som
beviljats i er medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)
2016
2017
19 400 885 SEK
14 654 761 SEK
A: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala
myndigheter
2016
2017
3 300 000 SEK
1 750 000 SEK
B: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala
myndigheter
2016
8 630 000 SEK

2017
8 630 000 SEK
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C: Sammanlagt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala
myndigheter
2016
2017
7 470 885 SEK
4 274 761 SEK
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande
fall)
2016

2017

Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor,
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)
2016
Antal stödmottagare: 3

2017
Antal stödmottagare: 3

2. KLAGOMÅL FRÅN TREDJE MAN
3. ÖVRIGA FRÅGOR
a. Vi ber er att ange om era myndigheter har upplevt svårigheter vid
tillämpningen av 2012 års beslut, särskilt i samband med följande:

Trollhättan/Vänersborgs flygplats: För att få en enhetlig tillämpning av
reglerna krävs ett bättre strukturerat och tydligare rapportpaket med enkla
och relevanta exempel samt hänvisningar till regelverk. Ett exempel på detta
är att hänvisning saknas i rapporteringsmallen gällande "Övrigt statligt stöd
från kommunen".
Flygplatsen upplever att det är svårt att hitta stöd i relevanta rättsakter då
systemet varit under utformning för svensk del. Därmed får flygplatsen också
stora svårigheter att tolka regelverket och hitta praxis. Beslutsvägar har
varit oklara och under förändring.
Reglerna kring fastställande av rimlig vinst samt överkompensation (artikel
5.5–5.8 samt 6) är svåra att ta till sig och bör konkretiseras med relevanta
exempel och fastställda beräkningsmodeller. I annat fall riskerar flygplatsen
att göra feltolkningar som kan leda till återbetalningsskyldighet.
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Systemet kan tjäna på att definitioner är tydliga och att det finns en
samstämmighet i begrepp mellan rapporteringsdirektiv, mallar och regler.
Mora/Borlänge: Ja, stödmottagaren AB Dalaflyget är ett samägt aktiebolag
som bedriver verksamhet vid två flygplatser. Vidare bedrivs såväl ickeekonomisk som ekonomisk verksamhet vid flygplatserna, innebärande vissa
gemensamma overheadkostnader. Uppgift om lämpliga fördelningsnycklar
skulle därför behövas.

b. Svårigheter vid tillämpningen av 2012 års rambestämmelser:

Skellefteå Airport har de senaste åren haft en stark tillväxt.
Flygplatsledningens bedömning är dock att denna tillväxttakt kommer att
plana ut eller dämpas. Enligt kommissionens beslut i SA.38757 (se punkten
17 i beslutet) ska Skellefteå Airport ständigt ha en bättre
effektivitetsutveckling än sex andra flygplatser. Det kan bli svårt att uppnå i
det fall Skellefteå Airport får en minskad passagerarvolym.
Sundsvall Timrå Airport har sedan man gått över till kommunalt ägande
haft en positiv passagerarutveckling och jämförelsevis små underskott för sin
verksamhet. Flygplatsens ledning vill dock avisera att jämförelsetal och
benchmarking med andra flygplatser kan fluktuera över åren då
snömängder, sträng kyla vissa år slår hårt mot flygplatsens ekonomi då
fastigheten har närmare 60 byggnader där både snöröjning och
uppvärmning kan påverka flygplatsens resultat. Enligt Europeiska
kommissionens beslut i SA.38892 ska Sundsvall Timrå Airport ständigt ha en
bättre effektivitetsutveckling än sex andra flygplatser. Det kan bli svårt att
uppnå i det fall Sundsvall Timrå Airport får vintrar som är kalla eller mycket
snörika.
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