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Rapport om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse åren 2018–
2019 

1. ÖVERSIKT ÖVER UTGIFTER  
 
Tabell 1. Totala offentliga utgifter för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
per rättslig grund (i miljoner SEK) 
 2018 2019 
Ersättning för tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse (1+2)  

7 598,873329 
miljoner SEK 

7 696,616424 
miljoner SEK 

1) Ersättning som beviljats på grundval av 
beslutet om tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse 

7 569,873329 
miljoner SEK 

7 653,616424 
miljoner SEK 

2) Ersättning som beviljats på grundval av 
rambestämmelserna om tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse 

29 miljoner SEK 43 miljoner SEK 

Se bilaga 2 med de totala beloppen per avsnitt för hela medlemsstaten (inte per region, lokal 
myndighet eller kommun). 
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2. BESKRIVNING AV TILLÄMPNINGEN AV 2012 ÅRS BESLUT  
 

1) Sjukhus som tillhandahåller medicinsk vård samt, i förekommande fall, 
akuttjänster (artikel 2.1 b). 

Tabell 2. Ersättning till företagshälsovård för köp av medicinsk service 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat1 
 
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 (2017:117) 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. 
 

 
1 Om det inom en viss sektor i er medlemsstat bara finns ett fåtal sådana tjänster, vill vi gärna ha en närmare 
beskrivning av dessa. Finns det många sådana tjänster inom en viss sektor (exempelvis för att regionala eller 
lokala myndigheter har behörighet), är det orimligt med enskilda detaljer om tilldelade tjänster. Viktigt är dock 
en klar och koncis allmän beskrivning av hur sektorn är organiserad, inklusive gemensamma drag mellan 
enskilda tilldelade tjänster. För stöd enligt rambestämmelserna: Kommissionen förväntar sig en närmare 
beskrivning av varje konkret åtgärd, eftersom antalet fall som omfattas av ramverket kommer att vara 
begränsat. 



3 (51) 

 
 

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. 
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 efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)2. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
52,804021 miljoner SEK  55 miljoner SEK  
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter3 
 
2018 2019  
52,804021 miljoner SEK  55 miljoner SEK 

 
2 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
3 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
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B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter4 
 
2018 2019  
  
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter5 
 
2018 2019  
  
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
  
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek)6 
 

 

2018 2019 
89 anordnare av företagshälsovård 
beviljades bidrag. Genomsnittligt 
stödbelopp per anordnare 593 304 SEK.  

93 anordnare av företagshälsovård 
beviljades bidrag. Genomsnittligt 
stödbelopp per anordnare 591 398 SEK.  

 

2) Sociala tjänster (artikel 2.1 c). 
 
c) Tillträde till och återinträde på arbetsmarknaden. 

Tabell 3. Ersättning för att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (Samhall) 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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.  
 
Skapande av skyddad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. 

Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade 
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.  
 
Tilldelning sker genom bolagets ägaranvisning. 

 
4 Se fotnot 3. 
5 Se fotnot 3. 
6 Kommissionen vill gärna ha uppgifter om stöd som beviljats 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 naturligtvis redovisas 
mer översiktligt och/eller som skattningar. Uppge i så fall att skattningar har gjorts och typen av översikt.   
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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.  
 
Normalt för ett år i taget med krav på utvärdering var 10:e år innan ytterligare 
tilldelningar kan ske. 
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.  
 
Företaget ges inga 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.  
 
Ersättningsmekanismen finns redogjord för dels i förordningen (2018:1528) om statlig 
ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, dels i 
kommissionens ärende SA.38469 – Skyddad sysselsättning i Sverige. 
 
Ordningen för hur ersättningen ska lämnas samt vad den får omfatta framgår av 6-10§§ i 
förordningen: 
 
6 §   Den ersättning som ska betalas till Samhall för uppdraget bestäms inför varje 
kalenderår. Kammarkollegiet ska betala ut ersättningen månadsvis med en tolftedel. 
 
7 §   Ersättningen får inte överstiga de merkostnader Samhall har jämfört med om 
verksamheten skulle ha bedrivits utan krav på att anställa personal med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Bolagets merkostnader utgörs av summan av bolagets totala personalmerkostnader enligt 
8 §, totala personalrelaterade merkostnader enligt 9 § och kostnader för teknisk 
anpassning enligt 10 §.  
 
8 §   Samhalls personalmerkostnader beräknas enligt följande.  
   1. Samhalls omsättning inom en viss näringsgren enligt SNI på tvåsiffernivå 
multipliceras med SCB-kvoten för samma näringsgren. Resultatet utgör Samhalls 
beräknade personalkostnader inom den aktuella näringsgrenen. 
   2. Samhalls beräknade personalkostnader inom en viss näringsgren subtraheras 
därefter från bolagets redovisade personalkostnader inom den näringsgrenen. Resultatet 
utgör Samhalls personalmerkostnader inom den aktuella näringsgrenen.  
   3. Samhalls totala personalmerkostnader utgörs av summan av personalmerkostnaderna 
inom de olika näringsgrenar där Samhall redovisar verksamhet.  
 
9 §   Samhalls personalrelaterade merkostnader beräknas enligt följande. 
   1. Samhalls beräknade personalkostnader inom en viss näringsgren multipliceras med 
bolagets redovisade personalrelaterade kostnader inom samma näringsgren och divideras 
därefter med bolagets redovisade personalkostnader inom näringsgrenen. Resultatet 
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utgör Samhalls beräknade personalrelaterade kostnader inom den aktuella 
näringsgrenen. 
   2. Samhalls beräknade personalrelaterade kostnader inom näringsgrenen subtraheras 
därefter från bolagets redovisade personalrelaterade kostnader inom samma näringsgren. 
Resultatet utgör Samhalls personalrelaterade merkostnader inom den aktuella 
näringsgrenen. 
   3. Samhalls totala personalrelaterade merkostnader utgörs av summan av de 
personalrelaterade merkostnaderna inom de olika näringsgrenar där Samhall redovisar 
verksamhet. 
 
10 §   Samhalls kostnader för teknisk anpassning utgörs av de kostnader för särskilda 
hjälpmedel och anpassning av verktyg, maskiner, fordon, lokaler och dylikt som krävs för 
att verksamheten ska kunna bedrivas med personal med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga.  
 
Av 14§ framgår därutöver att även den ersättning Försäkringskassan har betalat ut till 
Samhall Aktiebolag i enlighet med 33 kap. 28 § socialförsäkringsbalken ska räknas med i 
det stödbelopp som lämnats av staten.  
 
Nettokostnadsmetoden har använts. 
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.  
 
Långtgående krav på detaljerad redovisning vilken kontrolleras av den utbetalande 
myndigheten tillsammans med bestämmelser om återkrav. Närmare bestämmelser om 
redovisning och kontroll återfinns i 11–14 §§ förordningen (2018:1528): 
 
11 § Samhall ska i den ekonomiska rapporteringen i årsredovisningen redovisa antalet 
lönetimmar under det år redovisningen avser för personer som har anställts i enlighet 
med  
1. 25–27 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och  
2. 37–39 §§ samma förordning. 
 
12 § Samhall ska i den ekonomiska rapporteringen i årsredovisningen även redovisa 
följande:  
1. nettoomsättning exklusive punktskatter,  
2. personalkostnader,  
3. personalrelaterade kostnader, och  
4. kostnader för teknisk anpassning.  
Redovisningen enligt första stycket 1–3 ska delas upp på näringsgren på tvåsiffernivå 
utifrån den SNI som gäller vid redovisningstillfället. Näringsgrenar där omsättningen 
understiger 10 miljoner kronor får redovisas inom lämplig uppsamlingskod enligt SNI på 
tvåsiffernivå.  
 
13 § Kammarkollegiet ska årligen kontrollera att de antal lönetimmar som ska redovisas 
enligt 11 § 1 och 2 inte understiger vad som angetts i ägaranvisningen för det år 
årsredovisningen avser.  
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Om något av antalen redovisade lönetimmar understiger vad som anges i 
ägaranvisningen ska Kammarkollegiet återkräva ersättning. Återkravet ska motsvara en 
lika stor andel av den totala ersättningen till Samhall som det understigande antalet 
lönetimmars andel av det totala antal lönetimmar Samhall skulle ha nått enligt 
ägaranvisningen.  
Beslut om återkrav ska fattas senast den 1 juli året efter det år årsredovisningen avser.  
 
14 § Kammarkollegiet ska årligen, i samband med att SCB publicerar nödvändig statistik 
om företagens ekonomi, kontrollera att den ersättning Samhall fick för det år statistiken 
avser inte överstiger Samhalls merkostnader för det året. Vid kontrollen ska 
Kammarkollegiet även räkna med den ersättning som Försäkringskassan har betalat ut 
till Samhall Aktiebolag i enlighet med 33 kap. 28 § socialförsäkringsbalken. 
Kammarkollegiet ska också ta hänsyn till om någon ersättning har återkrävts för det år 
statistiken avser.  
Om det vid kontrollen framkommer att Samhall har fått för hög ersättning ska 
Kammarkollegiet senast den 1 juli fatta beslut om återkrav av den överskjutande delen. 
Om den överskjutande delen understiger 10 procent av den högsta ersättning som får 
lämnas enligt 7 § ska Kammarkollegiet i stället dra av det överskjutande beloppet från 
nästkommande års ersättning. 
En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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). 
Statens ägaranvisning till Samhall: https://samhall.se/om-
samhall/bolagsstyrning/bolagsstamma/protokoll-bolagsstammor/ 
 
Förordning om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-20181528-om-statlig-ersattning-till_sfs-2018-1528 
 
Regleringsbrev för Kammarkollegiet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. inom 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad, inkl. beslut om medel via Kammarkollegiet:  
Regleringsbrev för budgetåret 2018: 
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=18931 
Regleringsbrev för budgetåret 2019: 
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19489 
 
Samhalls årsredovisning, inkl. uppgifter om mottagna medel: https://samhall.se/om-
samhall/samhalls-arsredovisning-finansiell-information/ 
 

https://samhall.se/om-samhall/bolagsstyrning/bolagsstamma/protokoll-bolagsstammor/
https://samhall.se/om-samhall/bolagsstyrning/bolagsstamma/protokoll-bolagsstammor/
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181528-om-statlig-ersattning-till_sfs-2018-1528
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181528-om-statlig-ersattning-till_sfs-2018-1528
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=18931
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19489
https://samhall.se/om-samhall/samhalls-arsredovisning-finansiell-information/
https://samhall.se/om-samhall/samhalls-arsredovisning-finansiell-information/
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Årsredovisningen för 2019 för Samhall: https://samhall.se/wp-
content/uploads/2020/03/AHR_Samhall2019.pdf 
 

- Merkostnadsersättningen som lämnats via Kammarkollegiet för 2019 framgår 
bl.a. av not 6 på s.86.  

 
- Ersättningen för personer med 75 procent sjukersättning för 2019 framgår i not 5 

samma sida. 
Beviljat stödbelopp  
 
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)7. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)  
2018 2019  
5 775 miljoner SEK 6 108 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter8 
 
2018 2019  
5 775 miljoner SEK 6 108 miljoner SEK 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter9 
 
2018 2019  
  
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter10 
 
2018 2019  
  
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
  
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
- - 
 

 

 
7 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
8 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
9 Se fotnot 3. 
10 Se fotnot 3. 

https://samhall.se/wp-content/uploads/2020/03/AHR_Samhall2019.pdf
https://samhall.se/wp-content/uploads/2020/03/AHR_Samhall2019.pdf
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Tabell 4. Ersättning till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat 
rehabiliteringsstöd för återgång i arbete 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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 arbetsplatsinriktat 
rehabiliteringsstöd. Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses insatser för en 
arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga på grund av 
arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Sådana insatser består 
av att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder för arbetstagarens 
återgång i arbete. Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd 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 
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete. 
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 inom 45 dagar 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 
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arbetsplatsinriktad rehabiliteringsinsats, dock med högst 10 000 SEK per arbetstagare 
och kalenderår. Bidrag lämnas med högst totalt 200 000 SEK per arbetsgivare och 
kalenderår.  
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. 
En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)11. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
75,141319 miljoner SEK  47,964570 miljoner SEK  
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter12 
 
2018 2019  
75,141319 miljoner SEK  47,964570 miljoner SEK  
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter13 
 
2018 2019  
  
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter14 
 
2018 2019  
  

 
11 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
12 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
13 Se fotnot 3. 
14 Se fotnot 3. 
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Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
  
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
1 069 arbetsgivare beviljades bidrag för 
köp av arbetsplatsinriktat 
rehabiliteringsstöd för återgång i arbete. 
Genomsnittligt stödbelopp per arbetsgivare 
70 291 SEK.  

1 250 arbetsgivare beviljades bidrag för 
köp av arbetsplatsinriktat 
rehabiliteringsstöd för återgång i arbete. 
Genomsnittligt stödbelopp per arbetsgivare 
38 372 SEK.  

 

d) Socialt subventionerade bostäder. 

Tabell 5. Ersättning för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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.  
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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 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  
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 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.  
 
Stödet får enligt 11 § förordningen (2016:848) inte överstiga nettokostnaden inklusive en 
rimlig vinst för att anordna och tillhandahålla bostadslägenheter och utrymmen på de 
villkor som föreskrivs i förordningen.  
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 efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med relevanta exempel på information som offentliggjorts för detta 
ändamål (t.ex. länkar till webbplatser eller andra hänvisningar), ange om ni har en central 
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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  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)15. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
524 miljoner SEK 581 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter16 
 
2018 2019  
524 miljoner SEK 581 miljoner SEK 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter17 
 
2018 2019  
  
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter18 
 
2018 2019  
- - 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
- - 
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 
2018 2019 
64 företag fick stöd utbetalat, vilket innebär 
att det genomsnittliga stödbeloppet per 
företag var 5 620 540 SEK. Stödets storlek 
varierade mellan 12 797 SEK och 16 038 
000 SEK. 

74 företag fick stöd utbetalat, vilket innebär 
att det genomsnittliga stödbeloppet per 
företag var 6 091 707 SEK. Stödets storlek 
varierade mellan 24 887 SEK och 
22 342 320 SEK.  

 

 
15 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
16 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
17 Se fotnot 3. 
18 Se fotnot 3. 
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Tabell 6. Ersättning för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder 
för studerande 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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 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 (2016:880) om statligt stöd för att anordna 
och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande 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.  
 
Bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta allmännyttiga 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, ska företräde vid förmedlingen av bostäder ges till hushåll som 
mest behöver en bostad till rimlig hyra. 
 
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.  



15 (51) 

 
 

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.  
 
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 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.  
 
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 efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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  
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Beviljat stödbelopp  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)19. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
755 miljoner SEK 70 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter20 
 
2018 2019  
755 miljoner SEK 70 miljoner SEK 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter21 
 
2018 2019  
  
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter22 
 
2018 2019  
- - 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
- - 
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
77 ärenden och 61 stödmottagare, i 
genomsnitt 9 807 566 SEK per ärende och 
12 380 042 kr per stödmottagare. 

7 ärenden, 7 olika stödmottagare och i 
genomsnitt 10 019 972 SEK per ärende och 
stödmottagare. 

 

 

 

 

 

 
19 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
20 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
21 Se fotnot 3. 
22 Se fotnot 3. 
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Tabell 7. Ersättning för att täcka kostnader för lärosätes andrahandsuthyrning   
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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 nio lärosäten som bedriver andrahandsuthyrning av bostäder till 
studenter. Stödet får lämnas för att täcka kostnader vid upplåtande av 
bostadslägenheter i eller i anslutning till kommun där det finns ett lärosäte under 
förutsättning att det i detta område råder brist på bostadslägenheter. 
 
Syftet med lärosätenas uthyrning av bostäder är att skapa goda möjligheter till 
rekrytering av studenter också när det råder bostadsbrist i den berörda regionen. 
Lärosätena ska ta ut full kostnadstäckning för sin uthyrningsverksamhet inom ramen för 
hyreslagstiftningen. Full kostnadstäckning förväntas inte uppnås eftersom lärosätet till 
exempel har kostnader för bostäder som står tomma under sommarledigheten. Lärosätena 
är i normalfallet förhindrade av hyreslagstiftningen att kompensera för dessa kostnader i 
form av högre hyra.  
 
Regeringen bedömer att uthyrningsverksamheten, i de områden där det råder 
bostadsbrist, uppfyller kriterierna för att betraktas som en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse. Uthyrningsverksamheten behövs för att tillgodose behovet av 
bostäder för studenter i regioner där det råder brist på lämpliga bostäder.   
 
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade 
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.  
 
Den stödgivande myndigheten (lärosätet) fattar beslut om att kostnader i den 
ekonomiska verksamheten uthyrning av bostadslägenheter, som inte kan täckas på 
grund av hyreslagstiftningen får belasta lärosätets anslag som i huvudsak är avsett för 
den icke-ekonomiska utbildningsverksamheten.  
 
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.  
 
Två år. Stödet regleras av regeringsbeslut U2018/03635/UH. 
 
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.  
 
Ej tillämpligt.  
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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.  
 
Lärosäten fattar beslut om att med statliga medel bekosta nettokostnaden för 
uthyrningen. Lärosätena är skyldiga att söka bedriva verksamheten med full 
kostnadstäckning, vilket innebär att de ska maximera intäkterna inom ramen för 
hyreslagstiftningen. Beräkning av nettokostnaden inkluderar alla faktiska kostnader 
och intäkter från uthyrningen utan något tillägg för vinst. 
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.  
 
Ersättning ges endast för faktiska kostnader utan tillägg för vinst. Lärosätena har också 
incitament att hålla nere kostnaderna till ett minimum då eventuellt underskott i 
uthyrningsverksamheten belastar lärosätenas anslag, detta betyder att medel måste tas för 
att täcka underskott som annars skulle kunnat användas till utbildning eller forskning.   
En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)23. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
- 31,5 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter24 
 
2018 2019  
- - 

 
23 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
24 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
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B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter25 
 
2018 2019  
- - 
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter26 
 
2018 2019  
- - 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
- - 
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
9 lärosäten. 9 lärosäten. 
 

 

Tabell 8. Ersättning för renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder i vissa 
bostadsområden  
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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 för renovering och energieffektivisering trädde i kraft den 1 oktober 2016 och 
avslutades den 1 januari 2019. Stödet riktade sig till fastighetsägare med hyresbostäder i 
områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med stödet var att stimulera 
renovering och energieffektivisering av dessa bostäder. Renoveringstakten skulle också 
öka så att de boende fick en förbättrad miljö. Stödet innehöll en renoveringsdel och en 
energieffektiviseringsdel. Renoveringsdelen av stödet gick till en hyresrabatt till 
hyresgästerna. För energieffektiviseringsdelen gick stödet direkt till fastighetsägaren.  
 
Stödet reglerades genom förordningen (2016:837) om stöd för renovering och 
energieffektivisering i vissa bostadsområden.  
 
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade 
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.  
 

 
25 Se fotnot 3. 
26 Se fotnot 3. 
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Länsstyrelserna beslutade, i mån av medel, om stöd för renovering och 
energieffektivisering i vissa bostadsområden. Tilldelningen av stöd gjordes utifrån de i 
förordningen givna kriterierna. För att omfattas av stödet var en byggnad tvungen att 
ligga i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar och, till övervägande del, 
innehålla hyresrätter. Stödmottagaren var också tvungen att förbinda sig 
att lämna en hyresrabatt under sju år till hyresgästerna efter att renoveringen 
slutförts. Den sammanlagda hyresrabatten skulle efter sjuårsperiodens utgång 
uppgå till det stödbelopp för renovering som länsstyrelserna beslutade. Ett särskilt 
energieffektiviseringsstöd lämnades om energiprestandan till följd av 
renoveringsåtgärden förbättrades med mer än 20 procent. 
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.  
 
Tidsperioden som villkoren för stödet omfattade var cirka 10,5 - 12,5 år. Renoveringen 
fick pågå under högst 2,5 år från beslut om stöd. Efter renoveringens 
avslutande skulle en hyresrabatt till hyresgästerna utbetalas av hyresvärden under sju 
år. Efter slutlig utbetalning av renoveringsstödet måste bostadslägenheterna i 
byggnaden under tio år upplåtas med hyresrätt utan inskränkning i besittningsskyddet 
eller med hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt eller som studentlägenheter. 
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.  
 
Renoveringsstödet utbetalades i förskott om 75 procent beräknat på sökt belopp. 
Efter avslutad renovering fick stödmottagaren lämna in en renoveringsrapport. 
Därefter beslutades om stöd motsvarande de kostnader stödmottagaren haft som 
länsstyrelserna godkänt. Energieffektiviseringsstödet beräknades endast på den del av 
förbättringen av energiprestandan som översteg 20 procent. Om förbättringen 
motsvarade 50 procent eller lägre, var stödet 3 kr per kWh/m2 och 
år, multiplicerat med byggnadens area mätt som m2 (Atemp). Om förbättringen 
översteg 50 procent, var stödet 5 kr per kWh/m2 och år, multiplicerat 
med byggnadens area mätt som m2 (Atemp), med ett tillägg om 5 kr per 
kWh/m2 och år på den del av förbättringen som översteg 50 procent. 
 
Nettokostnadsmetoden har använts. 
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Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.  
 
Länsstyrelserna kontrollerade att sökanden inte blev överkompenserad. 
Energieffektiviseringsstödet fick inte överstiga nettokostnaden för energieffektiviseringen. 
Om stödet översteg nettokostnaden skulle stödbeloppet minskas så att 
det motsvarade nettokostnaden. Det innebar att stödbeloppet skulle bidra till att 
täcka energieffektiviseringens nettokostnad, eller förlust, men inte mer. Länsstyrelserna 
räknade ut nettokostnaden genom att beräkna skillnaden mellan den 
totala kostnaden för hela den energieffektivisering som renoveringsåtgärden 
medförde, och nuvärdet av hela den beräknade energibesparingen över tio år. När 
länsstyrelsernas handläggare fastställde nuvärdet av den beräknade energibesparingen 
skulle de beakta att både avkastning och energipris var marknadsmässigt. 
Boverket fastställde årligen marknadsmässig avkastning på nationell nivå och 
marknadsmässiga energipriser för fjärrvärme och el på kommunnivå. 
En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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 tillämplig. 
Beviljat stödbelopp  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)27. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)  
2018 2019  
156 miljoner SEK 0 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter28 
 
2018 2019  
- - 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter29 

2018 2019  
- - 

 
27 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
28 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
29 Se fotnot 3. 
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C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter30 
 
2018 2019  
- - 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
- - 
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
Små företag   
Antal beviljade 
ärenden 

14  

Genomsnittligt 
stödbelopp 

2 171 394 SEK  

Sammanlagt 
stödbelopp 

30 399 510 SEK  

Medelstora företag   
Antal beviljade 
ärenden 

5  

Genomsnittligt 
stödbelopp 

5 198 605 SEK  

Sammanlagt 
stödbelopp 

25 993 023 SEK  

Stora företag   
Antal beviljade 
ärenden 

23  

Genomsnittligt 
stödbelopp 

4 309 820 SEK  

Sammanlagt 
stödbelopp 

99 125 868 SEK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Se fotnot 3. 
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f) Övriga sociala tjänster. 
 
Tabell 9. Ersättning till regioner för kostnader relaterade till försäkringsmedicinska 
utredningar 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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 regionerna, som har möjlighet att söka ersättning för kostnader de 
har för att själva eller genom en upphandlad tjänst, tillhandahålla försäkringsmedicinska 
utredningar till Försäkringskassan på myndighetens begäran. Försäkringsmedicinska 
utredningar kompletterar vid behov befintliga medicinska underlag i ärenden hos 
Försäkringskassan. Utredningarna syftar till att bidra till en rättssäker prövning av rätten 
till ersättning enligt Socialförsäkringsbalken, företrädesvis sjukpenning. Utredningen 
syftar inte till att finna lämpliga behandlingsåtgärder för den enskilde. 
 
En försäkringsmedicinsk utredning består av en läkarundersökning med obligatoriska 
moment och en särskild metod för att bedöma och beskriva den enskildes 
aktivitetsförmåga. Beroende på behovet i det enskilda ärendet genomförs även intervju av 
psykolog och/eller tester av arbetsterapeut och fysioterapeut. Intervju och tester är 
standardiserade. Resultatet av utredningen levereras till Försäkringskassan i form av ett 
läkarutlåtande. 
 
När Försäkringskassan begär en försäkringsmedicinsk utredning har regionerna en 
skyldighet att leverera en sådan för en person som är bosatt inom aktuell region. 
 
Försäkringsmedicinska utredningar regleras i lagen (2018:744) om 
försäkringsmedicinska utredningar. Stödgivningen regleras i förordningen (2018:1633) 
om försäkringsmedicinska utredningar. 
 
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade 
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.  
 
Den region som mottagit begäran om att utföra en försäkringsmedicinsk utredning 
lämnar uppgifter till Försäkringskassan om kostnaden för att utföra utredningen. 
Försäkringskassan fattar sedan beslut om rätten till ersättning för kostnader med 
anledning av utredningarna. 
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.  
 
Skyldigheten för regionerna att förse Försäkringskassan med försäkringsmedicinska 
utredningar är reglerad i lag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och gäller tills 
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vidare. Förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar upphör att 
gälla den 31 december 2028. 
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.  
 
Regionerna har en skyldighet att förse Försäkringskassan med försäkringsmedicinska 
utredningar men behöver inte utföra tjänsten själv utan har möjlighet att upphandla 
tjänsten av andra aktörer. 
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.  
 
Regionen som haft kostnader i samband med en försäkringsmedicinsk utredning lämnar 
uppgifter till Försäkringskassan på eget initiativ. Försäkringskassan betalar ut ersättning 
givet att regionen har levt upp till de krav på leverans som specificeras i lagen (2018:744) 
om försäkringsmedicinska utredningar och i förordningen (2018:1633) om 
försäkringsmedicinska utredningar. 
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.  
 
Regionerna kan erhålla ersättning för sina kostnader för försäkringsmedicinska 
utredningar upp till takbelopp som varierar beroende på typ av kostnad. Takbeloppen 
framgår i förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar. 
En region ska på begäran av Försäkringskassan styrka sina kostnader för 
försäkringsmedicinska utredningar. En region är återbetalningsskyldig om regionen 
har tagit emot ersättning som beviljats felaktigt eller med belopp som överstiger 
regionens kostnader för tillhandahållande av försäkringsmedicinska utredningar. 
En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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 
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Beviljat stödbelopp  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)31. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
- 123,302690 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter32 
 
2018 2019  
- 123,302690 miljoner SEK 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter33 
 
2018 2019  
  
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter34 
 
2018 2019  
  
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
  
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
 Stödet går ut till 21 regioner med belopp 

mellan 2 900 645 SEK till 23 105 690 SEK 
per region (i genomsnitt 6 155 460 SEK).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
32 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
33 Se fotnot 3. 
34 Se fotnot 3. 
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4) Flygplatser och hamnar med en genomsnittlig årlig trafikvolym som inte 
överstiger den gräns som fastställs i artikel 2.1 e. 

Tabell 10. Ersättning till kommunalt ägda flygplatser  
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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, räddningstjänst, skalskydd och 
de-icing av flygplan i den utsträckning som är nödvändig för att kommersiell trafik ska 
kunna bedrivas på flygplatsen. 
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade 
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.  
 
Beslut av regionfullmäktige eller kommunfullmäktige 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.  
 
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.  
 
Kostnadsfördelningsmetoden används. 
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.  
 
Ersättningen betalas ut först i efterhand när de faktiska kostnaderna är klarlagda, vilket 
förhindrar att överkompensation utges. 
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En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)35. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
36 miljoner SEK 36 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter36 
 
2018 2019  
0 2 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter37 
 
2018 2019  
31 miljoner SEK 29 miljoner SEK 
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter38 
 
2018 2019  
5 miljoner SEK 5 miljoner SEK 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
100% direktstöd 100% direktstöd 
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 

 

2018 2019 
Två mottagare Två mottagare 

 
35 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
36 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
37 Se fotnot 3. 
38 Se fotnot 3. 
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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). 
 
e) Kultur. 

Tabell 11. Ersättning för utgivning av taltidningar. 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 

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.  
 
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har i uppgift att förbättra tillgången till 
innehållet i dagstidningar för personer med en funktionsnedsättning som gör att de inte 
kan ta del av en vanlig dagstidning. Inom myndigheten finns ett särskilt 
beslutsorgan för taltidningar, Taltidningsnämnden. Nämnden beslutar om stöd för 
utgivning av taltidningar i enlighet med förordningen (2013:9) om taltidningar och 
mottagarutrustning. MTM ansvarar för produktion och distribution, vilket sköts via 
upphandlade leverantörer.  
 
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 
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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.  
 
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 efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)39. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
8,092 miljoner SEK 6,153 miljoner SEK 

 
39 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
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A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter40 
 
2018 2019  
8,092 miljoner SEK 6,153 miljoner SEK 

B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter41 
 
2018 2019  
- - 
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter42 
 
2018 2019  
- - 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
  
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
52 tidningsföretag tog emot stöd för 129 
tidningar och det genomsnittliga 
stödbeloppet var 62 729 kronor per tidning. 

52 tidningsföretag tog emot stöd för 125 
tidningar och det genomsnittliga 
stödbeloppet var 49 225 kronor per tidning. 

 

f) Finansiella tjänster  

Tabell 12. Ersättning för att tillhandahålla grundläggande betaltjänster  
 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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 

 
40 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
41 Se fotnot 3. 
42 Se fotnot 3. 
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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.  
 
Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade 
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.  
 
Länsstyrelserna får 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, samt  
- 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.  
 
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.  
 
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.  
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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 utbetalningen av stöd och betalar 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.  
 
En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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. 
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Beviljat stödbelopp  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)43. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
4,728952 miljoner SEK 8,379796 miljoner SEK  

 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter44 
 
2018 2019  
0 0 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter45 
 
2018 2019  
4,728952 miljoner SEK 8,379796 miljoner SEK  

 
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter46 
 
2018 2019  
0 0 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
2018 2019  
- - 
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
Stöd för grundläggande betaltjänster har 
beviljats på elva orter. Det genomsnittliga 
stödbelopp som beviljats per företag är 
429 905 SEK.  
 

Stöd för grundläggande betaltjänster har 
beviljats på tjugo orter. Det genomsnittliga 
stödbelopp som beviljats per företag är 
418 990 SEK.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
43 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
44 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
45 Se fotnot 3. 
46 Se fotnot 3. 
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g) Andra sektorer (ange vilka).  
 
Tabell 13. Ersättning för veterinär service 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
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 veterinärverksamhet som åtagit sig att delta i en 
beredskapsorganisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar, beredskap för 
djursjukvård under jourtid samt för att bedriva djurhälsovård- och djursjukvård i sådana 
områden av landet där det bedöms att tillfredställande veterinär service inte skulle kunna 
bedrivas på marknadsmässiga grunder.  

Tjänsterna har den aktuella perioden utförts av Distriktsveterinärerna, en statlig 
veterinärorganisation som utgör en särskild verksamhetsgren inom Statens jordbruksverk.  

Stödgivningen regleras i förordning (2009:1397) om veterinär service av allmänt 
ekonomiskt intresse. Särskilda begränsningar har reglerats i förordning (2009:1464) med 
instruktion för Statens jordbruksverk. 

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 förordningen (2009:1397), 3-4 §§.  

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 
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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 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.  
Finns det några avtal som är mer än tio år? Nej 

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.  
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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 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 efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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). 
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 2019 års redovisning: 
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.32f5b10717064944751406a2/1582284444
476/ovr530.pdf 

Beviljat stödbelopp  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)47. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)  
2018 2019  
102,224 miljoner SEK 103,207 miljoner SEK 

 
47 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.32f5b10717064944751406a2/1582284444476/ovr530.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.32f5b10717064944751406a2/1582284444476/ovr530.pdf
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A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter48 
 
2018 2019  
102,224 miljoner SEK 103,207 miljoner SEK 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter49 
 
2018 2019  
- - 
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter50 
 
2018 2019  
- - 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
  
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
Ett avtal. Ett avtal. 
 

Tabell 14. Ersättning för driftsäkra och robusta kommunikationer 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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 2 augusti 2018 kan Post- och telestyrelsen (PTS) bevilja statligt stöd till 
företag för att genomföra vissa åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska 
kommunikationer enligt förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och 
robusta kommunikationer. Syftet med stödet är att skydda elektroniska kommunikationer 
mot allvarliga hot och påfrestningar. Tex en operatör ansöker om stöd för att förse en viss 
tillgång med reservelgenerator med tillhörande tank. Den tjänst av allmänt intresse som 
då köps av PTS är förmågan att drifta just denna tillgång en viss tid även om det primära 
elnätet fallerar. Stödet går till det arbete som utförs för att uppnå detta, och när arbetet 
väl är utfört så levereras förmågan utan någon ytterligare finansiering.   

 
48 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
49 Se fotnot 3. 
50 Se fotnot 3. 
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Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade 
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.  
 
Post- och telestyrelsen får bevilja statligt stöd i mån av tillgång på medel och om 
utformning och villkor är uppfyllda av den sökande.  
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.  
 
30 beslut om stöd har fattats, 25 st är för tio år, en är för åtta år och fyra är för tre 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.  
 
Nettokostnadsmetoden använts. Ersättningen ska vara kostnadsbaserad och får inte 
överstiga nettokostnaden för den stödfinansierade verksamheten. Kostnaderna ska 
beräknas på grundval av allmänt erkända redovisningsprinciper enligt följande: 
a) Om stödmottagarens verksamhet begränsas till den Stödfinansierade verksamheten kan 
alla kostnader beaktas. 
b) Om stödmottagaren också bedriver annan verksamhet ska endast kostnader som har att 
göra med den Stödfinansierade verksamheten beaktas.   
c) Kostnaderna kan omfatta alla direkta kostnader för den Stödfinansierade verksamheten 
samt ett lämpligt bidrag till gemensamma kostnader (overhead).  
d) Kostnader för investeringar, framförallt i infrastruktur, kan beaktas om de är 
nödvändiga för den Stödfinansierade verksamheten. 
De intäkter som ska beaktas vid beräkningen av nettokostnaden är samtliga intäkter som 
erhållits i samband med den Stödfinansierade verksamheten. Stödmottagaren får göra 
påslag för rimlig vinst. Vinst får endast beräknas på kostnader för personal. 
 
Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.  
 
PTS betalar ut stöd mot specificerad rekvisition. Om det handlar om stora projekt så har 
PTS också kvartalsuppföljningar eller liknande, där de går igenom vad som skett och vad 
som är kvar att göra. När åtgärden är färdigställt så ska stödmottagaren inkomma med en 
slutredovisning av åtgärden. Slutredovisningen ska innehålla: 
-Sammanfattande beskrivning, inklusive: Beskrivning av åtgärden, avvikelser från 
projektplan, ev. viktiga vägval vid genomförande av åtgärden, erfarenheter och lärdomar, 
och beskrivning av hur åtgärden ska förvaltas över tid så att förmågan kan upprätthållas 
- Besiktningsprotokoll, i förekommande fall 
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- Ekonomisk redovisning omfattande de kostnader som uppstått vid genomförandet av 
åtgärden. Av den ekonomiska redovisningen ska det framgå vilka poster stödet har 
finansierat och i vilken omfattning detta har skett. 
Efter att PTS har godkänt slutredovisningen ska skyldigheten att upprätthålla förmågan 
börja löpa (oftast en period på 10 år). Stödmottagaren har en skyldighet att komma in 
med redovisning vart tredje år samt att inkomma med tekniskt och ekonomiskt underlag 
enligt PTS anvisningar när skyldigheten att upprätthålla förmågan löpt ut. Även 
återbetalningsskyldighet regleras. PTS har också en rätt att antingen själva eller med 
hjälp av exempelvis revisionsbyrå begära in och kontrollera tekniskt och ekonomiskt 
underlag som härrör från den stödfinansierade verksamheten. 
En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)51. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
66,901150 miljoner SEK 85,153600 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter52 
 
2018 2019  
66,901150 miljoner SEK (beviljat 
belopp) 

85,153600 miljoner SEK (beviljat 
belopp) 

B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter53 
 
2018 2019  
0 0 

 

 
51 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
52 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
53 Se fotnot 3. 
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C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter54 
 
2018 2019  
0 0 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
- - 
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
Fem företag har beviljats stöd, nio beslut 
har tagits. 

Tio företag har beviljats stöd, tjugoen 
beslut har tagits. 

 

Tabell 15.  Ersättning för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet  
 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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 öppenvårdsapoteks-service 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. 
 
 
 

 
54 Se fotnot 3. 
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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 
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. 
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 efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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. 
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Beviljat stödbelopp  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)55. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C)  
2018 2019  
10,981887 miljoner SEK 10,955768 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter56 
 
2018 2019  
10,981887 miljoner SEK 10,955768 miljoner SEK 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter57 
 
2018 2019  
  
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter58 
 
2018 2019  
  
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
  
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
Stödmottagare är enskilda apotek, som 
ingår i olika apotekskedjor. 35 apotek, som 
ingick i fyra olika apotekskedjor, beviljades 
totalt 10 981 887 SEK i stöd. Det 
genomsnittliga stödet per apotek uppgick 
till 313 768 SEK och per apotekskedja till 
2 745 472 SEK. 

Stödmottagare är enskilda apotek, som 
ingår i olika apotekskedjor. 33 apotek, som 
ingick i fyra olika apotekskedjor, beviljades 
totalt 10 955 768 SEK i stöd. Det 
genomsnittliga stödet per apotek uppgick 
till 331 992 SEK och per apotekskedja till 
2 738 942 SEK 

 

 

 

 
55 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
56 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
57 Se fotnot 3. 
58 Se fotnot 3. 
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Tabell 16. Ersättning för att utveckla standarder avseende verksamhet inom lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, personcentrerad vård 
samt trygghetslarm och kvalitet inom äldreomsorgen. 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
Svenska institutet för standarder (SIS), tidigare benämnt Swedish Standards Institute, som 
är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige, har beviljats 
medel för att utveckla standarder för verksamheter inom lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, standarder kring personcentrerad vård samt leda 
arbetet med att utveckla europeiska standarder för trygghetslarm och kvalitet inom 
äldreomsorgen. 
 
Syftet med att utveckla tjänstestandarder på funktionshindersområdet är dels att ge 
kommunerna och enskilda utförare stöd i deras kvalitetsutveckling och dels ge 
kommunerna stöd i upphandling av verksamheter inom området. 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 deltar i arbetet. 
 
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. 
 
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 har granskats av Kammarkollegiet. Bidraget avser att täcka en del av 
kostnaden för att utveckla en produkt som är av allmänt ekonomiskt intresse. 
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 efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)59. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
3 miljoner SEK 2 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter60 
 
2018 2019  
3 miljoner SEK 2 miljoner SEK 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter61 
 
2018 2019  
0 0 

 
59 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
60 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
61 Se fotnot 3. 
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C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter62 
 
2018 2019  
0 0 
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
2018 2019  
  
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
En stödmottagare En stödmottagare 
 

Tabell 17. Ersättning till Apotek Produktion & Laboratorier AB för att 
tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 

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.  
Tjänsten omfattar: 

- att i nära samarbete med specialister och förskrivare (t.ex. läkare, tandläkare och 
veterinärer), myndigheter och andra intressenter utveckla och tillhandahålla ett 
medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och 
lagerberedningar; 

 
- att erbjuda extemporeläkemedel och lagerberedningar på likvärdiga och icke-

diskriminerande villkor till samtliga aktörer som ansvarar för läkemedelsförsörjning 
till öppen- och slutenvården och särskilt att tillverka och leverera 
extemporeläkemedel och lagerberedningar på förfrågan från öppenvårdsapotek; och  

 
- att säkerställa att information om extemporeläkemedel och lagerberedningar finns 

lättillgänglig, att beställningsrutiner är enkla och användarvänliga samt att leverans 
av extemporeläkemedel och lagerberedningar sker på ett effektivt sätt enligt 
överenskomna leveranstider.   

Beskrivning av de (typiska) formerna av tilldelning. Bifoga standardiserade 
tilldelningsmallar, om sådana används inom en viss sektor.  
 
Regeringen fattar ett regeringsbeslut. 

 
62 Se fotnot 3. 
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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.  
 
Regeringen fattar för närvarande regeringsbeslut om tilldelning för innevarande år. 
Arbete pågår med att ta fram en förordning om statlig ersättning till Apotek Produktion & 
Laboratorier AB för att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. 
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.  

Nej, Apotek Produktion & Laboratorier AB har ingen ensamrätt att bedriva 
verksamheten. Med uppdraget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 
följer snarare en skyldighet att tillhandahålla dessa tjänster.   
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.  
 
Kostnadsfördelningsmetod. 

Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.  
 
Regeringen har anlitat externa konsulter som har genomfört ekonomiska genomlysningar 
av Apotek Produktion & Laboratorier AB som har legat till grund för den ersättning som 
utgått till bolaget. Apotek Produktion & Laboratorier AB är också enligt sin 
ägaranvisning ålagd att särredovisa verksamhet som avser tillverkning och försäljning av 
extemporeläkemedel och lagerberedningar. 
En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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.  
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Beviljat stödbelopp  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)63. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
 150 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter64 
 
2018 2019  
 150 miljoner SEK 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter65 
 
2018 2019  
  
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter66 
 
2018 2019  
  
Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
  
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
- - 
 
  

 
63 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
64 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
65 Se fotnot 3. 
66 Se fotnot 3. 
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3. BESKRIVNING AV TILLÄMPNINGEN AV 2012 ÅRS RAMBESTÄMMELSER  
 
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 18. Ersättning till regionala flygplatser 
Klar och uttömmande beskrivning om hur respektive tjänst är organiserad i er 
medlemsstat 
 
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, räddningstjänst, skalskydd 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 eller från regionen. 

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 
Beskrivning av om företagen ges (typiska) exklusiva eller särskilda rättigheter.  
 
Ej aktuellt 
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.  
 
Kostnadsfördelningsmetoden används. 

Typiska åtgärder för att hindra och återbetala eventuell överkompensation.  
 
Överkompensation är ej möjlig då det endast sker kostnadstäckning genom koncernbidrag 
i efterskott. 
 
En kort redogörelse för hur efterlevnaden av kraven på öppenhet (se artikel 7 i 2012 års 
beslut) för stöd på över 15 miljoner euro till företag som även bedriver annan verksamhet 
än verksamhet som avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.  
För stöd enligt rambestämmelserna: En kort redogörelse för efterlevnaden av kraven på 
öppenhet (se punkt 60 i 2012 års rambestämmelser).  
Förse även ert svar med 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  
 
Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK)67. Detta omfattar allt stöd som beviljats i er 
medlemsstat, inklusive stöd från regionala och lokala myndigheter. (A+B+C) 
  
2018 2019  
29 miljoner SEK 43 miljoner SEK 
A: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av nationella centrala 
myndigheter68 
 
2018 2019  
0 0 
B: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av regionala myndigheter69 
 
2018 2019  
17 miljoner SEK 24 miljoner SEK 
C: Totalt beviljat stödbelopp (i miljoner SEK) som betalas av lokala myndigheter70 
 
2018 2019  
12 miljoner SEK 19 miljoner SEK 

 
67 Jfr artikel 9 b i 2012 års beslut.   
68 Om stödbeloppet inte kan delas upp mellan centrala, regionala och lokala myndigheter ska endast det 
sammanlagda stödbelopp som beviljas av alla myndigheter rapporteras.   
69 Se fotnot 3. 
70 Se fotnot 3. 
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Andel av utgifterna per stödinstrument (direktstöd, garantier etc.) (i förekommande 
fall)  
 
2018 2019  
100 % direktstöd 100 % direktstöd 
Kompletterande kvantitativ information (t.ex. antalet stödmottagare per sektor, 
genomsnittligt stödbelopp, företagens storlek) 
 

 

2018 2019 
Tre stödmottagare. Tre stödmottagare. 
 
 
4. KLAGOMÅL FRÅN TREDJE MAN 

Ge en översikt över klagomål från tredje man, särskilt tvister inför nationella 
domstolar, när det gäller åtgärder som omfattas av 2012 års beslut eller 2012 års 
rambestämmelser. Var så specifik som möjligt i ert svar och ange den sektor 
som klagomål riktats mot, klagomålens innehåll och myndigheternas eventuella 
uppföljning eller det sannolika utfallet av domstolsförfarandet. 

Inga klagomål. 
________________________________________________________________
______ 

5. 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: Se 
exempel från en myndighet. 
 

• Utarbetande av ett beslut om tilldelning som uppfyller kraven i 
artikel 4 i beslutet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 
Mycket arbete har lagts ner för att få fram en bra process med 
bra dokument. PTS har också reviderat processen en gång. Nu 
finns det en bra process som fungerar både legalt och praktiskt.
  
 

• Precisering av ersättningsbeloppet i enlighet med artikel 5 i 
beslutet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 
PTS har inte upplevt detta som ett stort problem, förutom vad 
gäller punkten nedan. 

• Fastställande av en rimlig vinst i enlighet med artikel 5.5–5.8 i 
beslutet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 
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PTS anser att det är svårbedömt vad som är rimlig vinst och har 
inlett ett arbete med att få fördjupad kunskap om vad som menas 
med rimlig vinst. 
 

• Regelbunden kontroll av överkompensation i enlighet med 
artikel 6 i beslutet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 
PTS upplever inga svårigheter då stödet huvudsakligen betalas 
ut mot rekvisition.  

 
Var så specifik som möjligt i ert svar, ge relevanta exempel och ange vid behov 
vilken sektor som är (mest) problematisk. 

Svaren i avsnitt 5 avser arbetet med ersättning för driftsäkra och robusta 
kommunikationer (tabell 14). 

b. Vi ber er att ange om era myndigheter har upplevt svårigheter vid 
tillämpningen av 2012 års rambestämmelser, särskilt i samband med 
följande: 

• Genomförande av ett offentligt samråd i enlighet med punkt 14 i 
rambestämmelserna. 
- 

• Iakttagande av bestämmelser om offentlig upphandling i enlighet 
med punkt 19 i rambestämmelserna. 
- 

• Fastställande av nettokostnaden i enlighet med punkterna 25–27 
i rambestämmelserna. 
- 

• Fastställande av en rimlig vinst i enlighet med punkterna 33–38 i 
beslutet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 
- 

Var så specifik som möjligt i ert svar, ge relevanta exempel och ange vid behov 
vilken sektor som är (mest) problematisk. 

- 

c. I rapporten får ni på andra områden än de som tas upp ovan gärna lämna 
andra kommentarer om tillämpningen av beslutet och 
rambestämmelserna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 

- 



2018 2019

Artikel 2.1 b
Sjukhus som tillhandahåller medicinsk 
vård samt, i förekommande fall, 
akuttjänster. 52.804.021,00 kr 55.000.000,00 kr

Sjuk- och långtidsvård

Barnomsorg

Tillträde till och återinträde på 
arbetsmarknaden 5.850.141.319,00 kr 6.390.964.570,00 kr

Tillträde till och återinträde på 
arbetsmarknaden

Socialt subventionerade bostäder
1.435.000.000,00 kr 682.500.000,00 kr

Vård och social integrering av sårbara 
grupper

Andra sociala tjänster
0,00 kr 123.302.690,00 kr

Artikel 2.1 d Luft- eller sjöfartsförbindelser

Artikel 2.1 e Flygplatser och hamnar
36.000.000,00 kr 36.000.000,00 kr

Posttjänster

Energi

Insamling av avfall

Vattenförsörjning

Kultur
8.092.000,00 kr 6.153.000,00 kr

Finansiella tjänster
4.728.952,00 kr 8.379.796,00 kr

Andra tjänster
183.107.037,00 kr 351.316.368,00 kr

Artikel 2.1 c 

Totalt belopp för hela medlemsstaten (SEK)Beslut om tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse i er 

medlemsstat

Artikel 2.1 a, mindre 
än 15 miljoner euro 
per år



2018 2019

Posttjänster

Energi

Insamling av avfall

Vattenförsörjning

Luft- eller sjöfartsförbindelser

Flygplatser och hamnar 29.000.000,00 kr 43.000.000,00 kr

Kultur

Finansiella tjänster

Andra tjänster

Totalt belopp för hela medlemsstaten (SEK)
Rambestämmelser om 

tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse i er 

medlemsstat
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