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GENERALDIREKTÖREN
HAR ORDET
Högt tempo och stort engagemang!
Även år 2019 har varit ett år som präglats av högt tempo i samtliga Rekryteringsmyndighetens
verksamheter. Det har varit ett spännande, utmanande och framgångsrikt år!
Frågor som rör rättsväsendet, militärt försvar, den inre och yttre säkerheten, totalförsvar med mera,
har fortsatt stått högt på den politiska agendan, vilket vi i vardagen har märkt av genom förfrågningar om underlag, information, föredragningar rörande personalförsörjningen av det militära
försvaret respektive polis, liksom många önskemål om att besöka vår verksamhet.
Försvarsberedningen lämnade i maj 2019 sin försvars- och säkerhetspolitiska rapport till regeringen, Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret
2021-2025 (Ds 2019:8). I Värnkraft behandlas frågorna som rör personalförsörjning och ställningstaganden avseende utökade värnpliktsvolymer. Vi noterar särskilt att Försvarsberedningen
föreslår att det senast år 2024 ska vara 8 000 individer som genomför grundutbildning med värnplikt, en fördubbling jämfört med dagens volymer. En analys av genomförbarheten av Försvarsberedningens förslag har lämnats till regeringen i november 2019.
Under 2019 har vi fortsatt att stödja det militära försvaret med såväl personalförsörjning som bemanningsstöd, genom att kalla och mönstra totalförsvarspliktiga för inskrivning till grundutbildning med värnplikt samt löpande lämna stöd till Försvarsmakten vad gäller redovisning av personalen i krigsförbanden och vid repetitionsutbildning. Vi har under 2019 också prövat för Polismyndighetens räkning på fortsatt höga nivåer. Behovet av stöd avseende bemanningen av totalförsvaret
i övrigt har varit högt under 2019, som en följd av den återupptagna totalförsvarsplaneringen samt
regeringens uppdrag och krav till bevakningsansvariga myndigheter med flera. Ett ökat intresse för
dessa frågor från t ex kommuner och regioner samt näringslivet har tydligt kunnat noteras under
det år som gått.
I mars 2019 började Rekryteringsmyndigheten att skicka ut brev till ungdomar födda år 2001 med
information om totalförsvarsplikten och med uppmaning att lämna uppgifter om sig själva i det
så kallade mönstringsunderlaget. Cirka 13 000 totalförsvarspliktiga ungdomar valdes ut och fick
under försommaren besked om att de skulle kallas till mönstring. Rekryteringsmyndigheten har
skrivit in totalt 4 672 individer till Försvarsmaktens 4 000 utbildningsplatser avseende grundutbildningsomgång 19/20 (GU19/20) och därtill 900 individer till utbildningsreserven. Det är första
gången sedan plikten lades vilande som samtliga utbildningsplatser är fyllda!
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Antalet genomförda prövningar totalt under 2019 var 25 000. Det omfattande och långsiktiga
arbetet med kompetensförsörjning och rekrytering, som genomförts under 2017 och 2018, har
fortsatt under 2019 och har varit nödvändigt för att kunna möta det utökade verksamhetsuppdraget. Flera viktiga insatser har gjorts under året i syfte att öka effektiviteten i mönstringsprocessen,
på kort och lång sikt. I detta ligger bland annat det fleråriga utvecklingsprojekt som handlar om
att utveckla ett i stora delar nytt inskrivningsprov. Rekryteringsmyndigheten har under året också
genomfört en omfattande modernisering av den samlade IT-infrastrukturen och användarnära
IT-tjänster. En helt ny antagningsprocess för polisutbildningen har utvecklats och driftsatts per
1 januari 2020.
Rekryteringsmyndigheten hade vid utgången av 2019 cirka 220 medarbetare. Den snabba tillväxten ställer nya krav på ledning och ledningsstruktur och omorganisation har skett inom samtliga
avdelningar med inrättande av nya chefsled och nya roller, allt i syfte att säkerställa en ändamålsenlig ledning för verksamhet och medarbetare. Arbetet avseende lokalutvecklingsprojekt har fortsatt
under 2019. Det gäller framför allt det intensiva arbetet med att iordningställa Rekryteringsmyndighetens nya lokaler för prövningsverksamheten i Stockholm.
Jag är mycket stolt över de verksamhetsresultat som vi har uppnått under 2019, inte minst de viktiga utvecklingsprojekt som har bedrivits inom samtliga verksamhetens delar parallellt med den
löpande, operativa verksamheten inom personalförsörjning och bemanningsstöd. Utan delaktiga
och professionella medarbetare och skickliga chefer och ledare är inget av det jag nämnt möjligt.
Jag är imponerad och tacksam över det engagemang som jag möter.
Det tillsammans med goda samarbeten med samverkande myndigheter, uppdragsgivare och andra
intressenter gör att jag med tillförsikt ser fram emot 2020. Vi fortsätter att bidra till den ökade
operativa effekten i krigsförbanden och till att stärka den samlade förmågan i totalförsvaret parallellt med förberedelser inför de volymökningar som föreslagits inför kommande försvarsbeslut!

Christina Malm, generaldirektör
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RESULTATREDOVISNING
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) är en expertmyndighet som
lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom
verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.
Det enskilt viktigaste under innevarande försvarsinriktningsperiod (försvarsbeslut 2015) är att öka
den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.
För att öka den operativa förmågan måste bland annat inflödet, det vill säga mängden personal som
utbildas och skrivs in i krigsförbanden, vara större än utflödet.
Rekryteringsmyndighetens lämnar bemanningsstöd till krigsförbanden och till totalförsvaret i
övrigt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Rekryteringsmyndigheten också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.
För det civila försvaret är Rekryteringsmyndighetens uppgift att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Rekryteringsmyndigheten lämnar stöd till personalförsörjning till centrala aktörer inom totalförsvaret. En av huvuduppgifterna är att mönstra och skriva in totalförsvarspliktiga till grundutbildning med värnplikt. Ett annat viktigt uppdrag är att ansvara för antagningsprocessen till polisutbildningen, liksom för prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolans räkning.
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Åt andra myndigheter genomförs undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället, exempelvis Tullverkets gränsskydd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Kustbevakningen.
Rekryteringsmyndigheten har sitt ursprung i Pliktverket som bildades 1995 och har sedan dess
prövat och placerat personal i det svenska totalförsvaret. 2011 bytte Pliktverket namn till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
Myndigheten har sitt huvudkontor i Karlstad samt prövningsverksamhet i Malmö och i Stockholm. Antalet anställda har ökat från 179 år 2018 till 221 år 2019, varav 113 kvinnor och 108 män.
Under 2019 omsatte myndigheten cirka 300 000 tkr och genomförde 25 000 prövningar.
Myndighetens organisation 1 januari 2020

GD
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Avdelningen för
prövning

Prövningsproduktion
Malmö

Enhet
medicin

Enhet
psykologi

Avdelningen för
bemanning och beredskap

Avdelningen
för IT

Avdelningen för
verksamhetsstöd

Prövningsproduktion
Stockholm

Enhet
medicin

Enhet
psykologi 1

Enheten
för personärenden

Juridik
Enheten
för systemutveckling

Enheten
för IT-drift

Enheten
för förvaltning

Enheten
för säkerhet

Enhet
psykologi 2

Enheten
för inskrivning

Enheten
för bemanningsstöd

Enheten
för HR och infor
mationsförvaltning

Enheten
för kommunikation

Enheten
för ekonomi och
upphandling
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Ekonomiskt resultat

Resultatredovisningen är indelad i verksamheterna Stöd till bemanningsansvariga och Stöd till personalförsörjning. Inom dessa verksamheter finns två respektive fem delverksamheter som antingen är
finansierade över anslag eller avgifter.
Ekonomiskt resultat/kapitalförändring per verksamhet 2019 (tkr)
Verksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat /
Kapitalförändring

Utfall

Varav:
Anslag1

Utfall
Övriga
intäkter2

Stöd till bemanningsansvariga
Bemanningsstöd till krigsförbanden
Krigsplacering
Tjänstgöring
Bemanningsstöd till totalförsvaret i övrigt
Summa
Stöd till personalförsörjning
Personalförsörjning till det militära försvaret
Försvarsmakten, övriga uppdrag
Försvarshögskolan, prövning inför officersutbildning
Polismyndigheten, prövning inför polisutbildning
Övriga uppdrag, civila uppdragsgivare

16 727
10 464
4 790
31 981

16 727

177 327
1 764
3 853
65 000
4 837

Summa

10 464

16 727
13 533
4 790
35 050

0
-3 069
0
-3 069

176 858

469
1 764
3 853
65 000
4 837

177 327
3 701
4 269
71 840
5 452

0
-1 937
-416
-6 840
-615

252 781

176 858

75 923

262 589

-9 808

TOTALT

284 762

198 375

86 387

297 639

-12 877

Totalt enligt resultaträkningen

284 762

198 375

86 387

297 639

-12 877

1
2

10 464
4 790
21 517

Den totala anslagsförbrukningen framgår av anslagsredovisningen.
Intäkter av avgifter, bidrag och finansiella intäkter.

De totala intäkterna 2019 uppgick till 284 762 tkr och de totala kostnaderna till 297 639 tkr.
Differensen, 12 877 tkr, utgörs av ett underskott i den avgiftsbelagda verksamheten.
Rekryteringsmyndighetens verksamhet finansierades 2019 till 67 procent med anslag och till
33 procent med avgifter. De totala kostnadernas fördelning mellan verksamheten Stöd till bemanningsansvariga och Stöd till personalförsörjning är 12 procent respektive 88 procent.
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Tabellen nedan visar totala intäkter och kostnader under åren 2017-2019 samt dess fördelning
mellan verksamheter och delverksamheter.
Intäkter och kostnader per verksamhet 2017-2019 (tkr)
Verksamhet

2019
Intäkter

Kostnader

Krigsplacering

16 727

16 727

Tjänstgöring

10 464
4 790

2018
%

Intäkter

Kostnader

5,6

16 187

16 187

13 533

4,5

10 477

4 790

1,6

3 315

31 981

35 050

11,8

177 327

177 327

2017
%

Intäkter

Kostnader

%

6,4

2 805

2 805

1,5

12 696

5,0

18 567

17 358

9,4

3 315

1,3

2 589

2 589

1,4

29 979

32 198

12,7

23 961

22 752

12,3

59,6

153 276

153 276

60,4

111 310

111 310

60,0

Stöd till bemanningsansvariga
Bemanningsstöd till krigsförbanden

Bemanningsstöd till totalförsvaret i övrigt
Summa
Stöd till personalförsörjning
Personalförsörjning till det militära försvaret
Försvarsmakten, övriga uppdrag

1 764

3 701

1,2

3 405

3 957

1,6

1 408

1 408

0,8

Försvarshögskolan,

3 853

4 269

1,4

4 420

3 407

1,3

4 852

4 852

2,6

65 000

71 840

24,1

67 000

56 068

22,1

42 115

41 707

22,5

4 837

5 452

1,8

4 626

5 045

2,0

3 368

3 368

1,8

Summa

252 781

262 589

88,2

232 727

221 753

87,3

163 053

162 645

87,7

TOTALT

284 762

297 639

100

262 706

253 951

100

187 014

185 398

100

prövning inför officersutbildning
Polisen, prövning inför polisutbildning
Övriga uppdrag, civila uppdragsgivare
inom totalförsvaret

De totala kostnaderna har ökat med 17 procent mellan åren 2018 och 2019 (43 700 tkr).
Ökningen förklaras av de utökade verksamhetsuppdragen.
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STÖD TILL BEMANNINGSANSVARIGA
Rekryteringsmyndigheten placerar rätt person på rätt plats för tjänstgöring under höjd beredskap
eller ytterst i krig. Det görs på uppdrag av Försvarsmakten eller av en civil beredskapsorganisation.
Rekryteringsmyndigheten krigsplacerar därutöver alla som fullgjort grundutbildning med värnplikt.
Rekryteringsmyndigheten säkerställer att ingen person har mer än en (1) krigsplacering, det vill
säga att alla som är krigsplacerade bara har en uppgift i händelse av höjd beredskap eller ytterst i
krig. Därför för Rekryteringsmyndigheten register över de som är krigsplacerade i Försvarsmakten
eller vid civila myndigheter och organisationer.
På uppdrag av Försvarsmakten kallar Rekryteringsmyndigheten krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Myndigheten hanterar också
ansökan om uppskov med repetitionsutbildning och ansökan om ekonomiskt stöd under utbildningen.

Bemanningsstöd till krigsförbanden

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten har under 2019 arbetat tillsammans för att säkerställa att samtliga krigsförband, med tillhörande mobiliseringsreserver och förbandsreserver, är fullt
bemannade med krigsplacerad personal. Rekryteringsmyndigheten har utfört uppdragen utifrån
underlag från Försvarsmakten. Verksamheten innefattar bland annat en årlig omorganisation, omsättning och bemanning av krigsorganisationen, att kalla och redovisa totalförsvarspliktig personal
till repetitionsutbildning samt att löpande krigsplacera personer och sköta registervård av krigsförband och personal.

Krigsplacering

I samband med den årliga omorganisationen och omsättningen av krigsförbanden har Rekryteringsmyndigheten bemannat krigsorganisationen enligt Försvarsmaktens uppdrag och krav. Resultatet av den årliga omorganisationen redovisas i slutet av kvartal 1 år 2020, och därefter redovisas
krigsplaceringsläget kvartalsvis till Försvarsmakten. Som en del av arbetet med att bemanna krigsorganisationen har Rekryteringsmyndigheten under året besökt de flesta av Försvarsmaktens organisationsenheter (förband, centra mm) och utbildningsgrupper inom Hemvärnet.
Upphävd inskrivning
Enligt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt
kan en individ vara inskriven med värnplikt
i högst tio år sedan senaste tjänstgöringstillfälle eller längst till och med utgången av det
47:e levnadsåret. Rekryteringsmyndigheten
har under året upphävt drygt 2 000 individer
från inskrivning med värnplikt.

Tjänstgöring

Rekryteringsmyndigheten stödjer Försvarsmaktens krigsförbandschefer vid repetitionsutbildning. Stödet består främst av att
fackmässigt bistå i arbetet inför och i samband med utbildningsstart. Myndigheten
har besökt huvuddelen av repetitionsutbildningarna, för att säkerställa att rutiner och
reglementen följs samt att fastställda handlingar hanteras på rätt sätt, vilket är viktigt ur
mobiliseringssynpunkt då samma handlingar
används vid höjd beredskap och mobilisering.
10
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Rekryteringsmyndigheten säkerställer att värnpliktig personal som ska tjänstgöra genomgår registerkontroll samt att avisering till Försäkringskassan sker så att dagpenning kan betalas ut.
Drygt 25 procent av de kallade till en repetitionsutbildning ansöker om och beviljas uppskov. Rekryteringsmyndigheten kallar därför fler individer än Försvarsmaktens aviserade utbildningsbehov.
Under 2019 kallades 1 250 personer till repetitionsutbildning. Av dem inställde sig 600 personer
för tjänstgöring.
Repetitionsutbildning

2019

2018

2017

Försvarsmaktens utbildningsbehov

1

1 000

1 400

1 450

Kallade

1 250

1 900

1 950

600

1 250

1 150

Inställelse

Förklaringen till den procentuellt stora skillnaden mellan kallade respektive de som inställt sig år
2019 beror på att Försvarsmakten efter att inkallelseorder skickats ut valde att dra tillbaka 239 utbildningsplatser på grund av förändrat utbildningsbehov.
Den vanligaste orsaken till att personer inte genomför repetitionsutbildningen är att de sökt och
beviljats uppskov av Rekryteringsmyndigheten. Bestämmelser och riktlinjer för myndighetens
beslut finns i 5 kap. 8-11 §§ lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt och i 5 kap. 8 § förordningen
(1995:238) om totalförsvarsplikt. Därutöver har Rekryteringsmyndigheten beslutat om Riktlinjer
för handläggning av uppskovsärenden 2017:1.
Andra skäl till att repetitionsutbildning inte blir aktuell kan vara att inskrivning för värnplikt upphävs på grund av att personen har krigsplacerats hos annan myndighet, utfall i slagning mot misstanke- och belastningsregistret eller felaktigt registrerad användbarhet vid utryckningsrapportering
från grundutbildningsförband.
Uppskov repetitionsutbildning

2019

2018

2017

Beviljade uppskov

334

477

594

2

Rekryteringsmyndigheten noterar att ju längre repetitionsutbildningarna är desto fler ansökningar
om uppskov inkommer.

Bemanningsstöd till totalförsvaret i övrigt

Antalet myndigheter och organisationer som visat intresse för totalförsvarsplanering fortsätter att
öka. Den största skillnaden från föregående år är det ökade antalet kommuner, kommunala bolag
och privata aktörer som kontaktar Rekryteringsmyndigheten i frågor som rör krigsplacering. Det
är framför allt det förberedande steget med disponibilitetskontroller som ökat, där organisationerna
skapar sig en bild av vilka individer som är tillgängliga för krigsplacering och vilka som är tagna i
anspråk av andra aktörer i totalförsvaret.
Rekryteringsmyndigheten har 2019 fortsatt arbetet med att genomföra disponibilitetskontroller
och registrering av krigsplacerad personal. Vidare har Rekryteringsmyndigheten omhändertagit
alla de samrådsbeslut som inkommit, där till exempel Försvarsmakten har godkänt att personal i ett
krigsförband får ändrad tillhörighet till annan aktör i totalförsvaret.

1 Försvarsmakten planerade repetitionsutbildning för drygt 1 000 värnpliktiga. 239 av dessa utbildningsplatser drogs
emellertid tillbaka.
2 Uppskov beviljade under 2019 gäller i vissa fall också repetitionsutbildningar som genomförs 2020. I beviljade
uppskov ingår även de vars inskrivning till värnplikt har upphävts på grund av hälsoskäl.
REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2019
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I diagrammet nedan visas antalet myndigheter med flera som har genomfört disponibilitetskontroll
och/eller registrering under perioden 2017-2019.

För att säkerställa att myndigheter och organisationer håller registret över krigsplacerad personal
aktuellt har Rekryteringsmyndigheten fortsatt att teckna överenskommelser där rutiner för hur
register ska uppdateras fastställs mellan den registrerande organisationen och Rekryteringsmyndigheten. Vid utgången av 2019 fanns 98 överenskommelser, motsvarande siffra för 2018 var 27
överenskommelser.
Vid utgången av 2019 har Rekryteringsmyndigheten redovisat totalt 138 civilpliktiga jämfört med
155 personer år 2018. Differensen beror på att krigsplaceringen upphört för 17 civilpliktiga, vilket
beror på att ingen enligt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska vara krigsplacerad längre än tio
år efter sin senaste tjänstgöringsdag eller efter det datum som krigsplacerande myndighet angett
om krigsplaceringen förlängts.
Civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. Samtliga som i nuläget är inskrivna för civilplikt är placerade vid Svenska Kraftnät.

Intäkter och kostnader i verksamheten Stöd till bemanningsansvariga (tkr)

Tabellen visar totala intäkter och kostnader för verksamheten Stöd till bemanningsansvariga under
åren 2017-2019 samt dess fördelning mellan verksamhetens olika delar. Av myndighetens totala
kostnader 2019 har tolv procent förbrukats inom denna verksamhet. Delverksamheten Tjänstgöring
inom verksamhetsdelen Bemanningsstöd till krigsförbanden har finansierats via avgifter. Övriga delverksamheter har finansierats via anslag.
Ökningen avseende kostnader och intäkter förklaras främst av utökade verksamhetsuppdrag.
Stöd till bemanningsansvariga

2019
Intäkter

Kostnader

2018
%

Intäkter

Kostnader

2017
%

Intäkter

Kostnader

%

Bemanningsstöd till krigsförbanden
Krigsplacering

16 727

16 727

5,6

16 187

16 187

6,4

2 805

2 805

1,5

Tjänstgöring

10 464

13 533

4,5

10 477

12 696

5,0

18 567

17 358

9,4

4 790

4 790

1,6

3 315

3 315

1,3

2 589

2 589

1,4

31 981

35 050

11,8

29 979

32 198

12,7

23 961

22 752

12,3

Bemanningsstöd till totalförsvaret i övrigt
Summa
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STÖD TILL PERSONALFÖRSÖRJNING
Rekryteringsmyndigheten genomför prövningsverksamhet till stöd för flera av totalförsvarets verksamheter. Det gäller stöd till personalförsörjning av det militära försvaret, främst mönstring och
prövning för grundutbildning med värnplikt samt prövning till Officersprogrammet för Försvarshögskolans räkning. Rekryteringsmyndigheten stödjer också personalförsörjningen av totalförsvaret
i övrigt. Det senare handlar om att svara för antagningsprocessen inklusive prövning för polisutbildningen, men också prövningar för MSB, Kustbevakningen, Tullverket med flera.
Under året har myndigheten genomfört 25 000 prövningar där mönstring och prövning till grundutbildning med värnplikt och polisprövningarna utgör 93 procent, se cirkeldiagram.

Antalet prövningar har ökat, från 13 000 år 2017, 22 000 2018 till 25 000 år 2019. Det är ett resultat av den återaktiverade värnplikten och behovet av att pröva fler till ett utökat antal platser vid
polisutbildningen.
Rekryteringsmyndigheten fortsätter att öka prövningskapaciteten med fokus på effektivitet och
kvalitet, se mer i avsnitt Övrig återrapportering under rubriken Ökad effektivitet i mönstringsprocessen.
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Personalförsörjning till det militära försvaret
Med stöd av lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt har Rekryteringsmyndigheten genomfört
mönstring och inskrivning av totalförsvarspliktiga. Myndigheten har också prövat de som själva
ansökt om prövning till grundutbildning med värnplikt.
Den mönstring och de prövningar Rekryteringsmyndigheten genomfört under 2019 avser mönstring och prövning till Försvarsmaktens utbildningar Grundutbildning med värnplikt 2019/20
(GU19/20) och Grundutbildning med värnplikt 2020/21 (GU20/21).
Rekryteringsmyndigheten har också prövat de som sökt till andra militära utbildningar inom Försvarsmakten, till exempel Specialistofficersprogrammet och genomfört prövningar till Officersprogrammet.
Rekryteringsmyndigheten ansvarar för att redovisa läget i krigsförbanden och för att mönstra/pröva individer till grundutbildning med värnplikt såväl som för andra uppdrag inom Försvarsmakten.

Utifrån läget i krigsförbanden planerar Försvarsmakten sitt utbildningsbehov. Behovet förmedlas
till Rekryteringsmyndigheten som kallar totalförsvarspliktiga till mönstring. De mönstrande som
skrivits in till befattning genomgår utbildning i Försvarsmaktens regi. När utbildningen genomförts utryckningsrapporteras de till Rekryteringsmyndigheten för att placeras i krigsförband eller
i personalreserven. Avgångar ur krigsförbanden sker löpande beroende på upphävd inskrivning på
grund av åldersskäl (47 år) eller tioårsregeln3.

3 Enligt lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt kan en individ vara inskriven med värnplikt i högst tio år sedan senaste
tjänstgöringstillfälle.
14
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KALLELSE TILL MÖNSTRING (1) OCH ANSÖKAN OM PRÖVNING TILL
GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT (2)

MÖNSTRINGSUNDERLAG (1)
Mönstringsunderlaget är ett webbaserat frågeformulär som Sveriges totalförsvarspliktiga ungdomar
som fyller 18 under året besvarar. Frågorna gäller bland annat hälsa, fysiska förutsättningar, skolgång, intressen och inställning till att genomföra grundutbildning med värnplikt.

SELEKTERING OCH KALLELSE (1)
Utifrån lämnade uppgifter gör Rekryteringsmyndigheten en bedömning av vilka som har förutsättningar att genomföra grundutbildning med värnplikt. Vid bedömningen tar myndigheten hänsyn till de
medicinska och fysiska förutsättningarna samt individens inställning till att genomföra en värnpliktsutbildning. Drygt två månader före mönstringstillfället kallas den totalförsvarspliktige till mönstring.

MÖNSTRING
(1) Vid mönstringen får den totalförsvarspliktige genomgå undersökningar och bedömningar vid
någon av Rekryteringsmyndighetens prövningsenheter. Mönstringen består bland annat av teoretiska
prov, fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt intervju med psykolog.
(2) Den som är intresserad av att genomföra grundutbildning med värnplikt, men inte kallats till
mönstring, kan själv ansöka via Rekryteringsmyndighetens webbplats. Individen får då svara på
frågor liknande de i mönstringsunderlaget i det webbaserade rekryttestet och själv boka tid för
prövning. Prövningen är densamma som för den som kallats och mönstrar enligt lag (1994:1809)
om totalförsvarsplikt.
(1 och 2) För att Rekryteringsmyndigheten ska kunna bedöma tjänstbarheten, och skriva in till vissa
befattningar med särskilda krav, behöver den totalförsvarspliktige genomgå fördjupade eller särskilda
tester, prov och bedömningar, så kallad utökad mönstring.

NOMINERING OCH INSKRIVNING (1 och 2)
Försvarsmakten har många befattningar med varierande kravnivåer. Rekryteringsmyndighetens
uppdrag är att placera den som är bäst lämpad på en viss befattning. Vid mönstringen skrivs de
totalförsvarspliktiga som uppfyller kraven in preliminärt på en befattning. De som ansökt om prövning
till grundutbildning med värnplikt (egen ansökan) kan i detta läge välja att genomgå grundutbildning
med värnplikt (och skrivas in preliminärt på en befattning), eller att avbryta sin ansökan. Samtal om
utbildning och befattning genomförs med en inskrivningshandläggare anställd vid Rekryterings
myndigheten, en person med en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten.
Fyra eller fem gånger per år sker en nominering där de mönstrande (inklusive de som själva ansökt
om att få pröva till grundutbildning med värnplikt) skrivs in till sin slutliga placering. Befattningarna
fördelas jämnt över mönstringsperioden och nomineringstillfällena, så att alla mönstrande har samma
möjlighet till inskrivning till en viss befattning, oavsett när i tid de mönstrar. Vid nomineringen tillämpas principen om bäst lämpad. Det innebär att om det vid tillfället finns fler individer med godkända
värden än det finns tillgängliga befattningar, kan andra- eller tredjehandsalternativ bli aktuella att
skrivas in till. Innan den totalförsvarspliktige får beslut om inskrivning görs en kontroll mot Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister.
För att säkerställa insyn och god samverkan bjuds Försvarsmakten in att delta vid nomineringen.

INFÖR UTBILDNING (1 och 2)
Inför utbildningsstart skickar Rekryteringsmyndigheten underlag till Försvarsmakten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Avisering för registerkontroll skickas till den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten (Must) och till Polismyndigheten. Rekryteringsmyndigheten skickar kallelse till
utbildning till den värnpliktige.
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Mönstring och prövning till grundutbildning med värnplikt
Rekryteringsmyndigheten har under året mönstrat och prövat 16 200 totalförsvarspliktiga till
GU19/20 och GU20/21, varav 3 800 kvinnor och 12 400 män. Motsvarande siffra för 2018 var
14 200 och 7 100 för år 20174.
Mönstring/prövning
Antal

2019
Totalt

Kvinnor

16 200

3 800

2018

2017

Totalt

Totalt

12 400 14 200

7 100

Män

Grundutbildningsomgång 19/20
Mönstring och prövning till GU19/20 startade under 2018 och avslutades vid halvårsskiftet 2019.
Rekryteringsmyndigheten har skrivit in 4 672 totalförsvarspliktiga till Försvarsmaktens 4 000
utbildningsplatser5. Målet uppfylldes därmed med god marginal. Omkring 80 procent av de inskrivna, ungdomar födda år 2000, har kallats med stöd av lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt och
20 procent blev inskrivna efter att själva ha ansökt om att pröva till grundutbildning med värnplikt.
Av de som själva ansökt är drygt 40 procent födda år 2000.
Rekryteringsmyndigheten har enligt uppdrag i regleringsbrevet lämnat en samlad redovisning för
GU19/20 till regeringen6. Där finns fördjupad information från mönstringen och prövningen för
den aktuella grundutbildningsomgången.

Grundutbildningsomgång 20/21
Mönstringsunderlag
Under 2019 skickades mönstringsunderlaget till 94 000 totalförsvarspliktiga födda 2001. Svarsfrekvensen var drygt 95 procent. Inför utskicket gjordes en översyn av frågor och hjälptexter.
Personalförsörjningen av det militära försvaret ska så långt som möjligt bygga på den enskildes
intresse, motivation och vilja7. Därför finns frågor i mönstringsunderlaget som handlar om den enskildes inställning till att genomföra grundutbildning med värnplikt. Utifrån svaren i mönstringsunderlaget kunde Rekryteringsmyndigheten konstatera att 19 000 individer, 6 000 kvinnor och
13 000 män, både lämnat kvalificerande svar på frågorna om hälsa, fysik med mera och var positivt
inställda till att göra grundutbildning med värnplikt.
Svar i mönstringsunderlag

2019

2018

2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Totalt

Antal totalförsvarspliktiga

94 000

46 000

48 000

93 000

90 000

Inkomna svar

90 000

44 000

46 000

88 000

84 000

Kvalificerande svar

38 000

16 000

22 000

39 000

40 000

Kvalificerande svar och positiv inställning

19 000

6 000

13 000

18 000

15 000

4 År 2017 var ett övergångsår då myndigheten det första halvåret genomförde antagningsprövning till grundutbildning
enligt det system för frivillighet som gällt sedan 2011. Under andra halvåret kallade myndigheten totalförsvarspliktiga till
mönstring och skrev in till grundutbildning med värnplikt i enlighet med regeringsbeslut den 2 mars 2017.
5 För att nå målsättningen om att ha 4 000 utryckningsrapporterade totalförsvarspliktiga har Försvarsmakten beställt
4 400 inskrivna för att kompensera för avbrott.
6 Mönstring och prövning till grundutbildningsomgång 2019/20, dnr 2019/813.
7 En robust personalförsörjning av det militära försvaret, SOU 2016:63.
16
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Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt ger Rekryteringsmyndigheten möjlighet att använda vitesföreläggande om inte mönstringsunderlaget besvaras. En (1) procent av de drygt 4 000 som inte
besvarade mönstringsunderlaget fick brev med föreläggande om vite under 2019 och knappt hälften av de som tagit emot besked om vitesföreläggandet besvarade därefter mönstringsunderlaget.

Mönstring och inskrivning av totalförsvarspliktiga födda 2001

Av de 19 000 individer som lämnat kvalificerande svar och uppgivit att de är positivt inställda fick
13 000 totalförsvarspliktiga besked om att de skulle kallas till mönstring. Av dessa var 3 100 kvinnor och 9 900 män. Utförlig statistik över mönstring och mönstringsunderlag finns på Rekryteringsmyndighetens webbplats8.
Försvarsmakten har för avsikt att utbilda 5 000 värnpliktiga till GU20/21. Fram till andra nomineringen i november 2019 hade cirka 2 400 totalförsvarspliktiga slutligt skrivits in till en befattning.
Mönstringen startade i augusti 2019 och pågår till april 2020.
Baserat på antalet totalförsvarspliktiga som återstår att mönstra, och ett uppskattat värde för hur
många som kommer att göra en egen ansökan, bedömer Rekryteringsmyndigheten att Försvarsmaktens 5 000 utbildningsplatser kommer att fyllas till GU20/21.

Utvecklingsarbete utökad mönstring

För att Rekryteringsmyndigheten ska kunna bedöma tjänstbarheten, och skriva in till vissa befattningar med särskilda krav, behöver den totalförsvarspliktige genomgå fördjupade eller särskilda
tester, prov och bedömningar utöver ovan beskriven mönstrings- och prövningsprocess. Det gäller
befattningar som till exempel stridsbåtsförare, röjdykare, militärtolk och olika jägarbefattningar. För
GU19/20 genomförde cirka 750 individer utökad mönstring. För kalenderåret 2019 har knappt
700 individer genomfört utökad mönstring.
Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten har tillsammans tagit fram en metod för den utökade mönstringen (tidigare kompletterande prövning) och ett styrdokument för dess utformning och
ansvarsfördelning. I samråd med Försvarsmakten beslutar Rekryteringsmyndigheten för vilka typer
av befattningar en utökad mönstring behövs och vilka moment den ska innehålla. Rekryteringsmyndigheten har helhetsansvaret för processen även om Försvarsmakten deltar med instruktörer
och övningarna genomförs hos Försvarsmakten. Benämningen kompletterande prövning togs bort
under 2019 och ersattes med utökad mönstring för att förtydliga att momentet sker inom ramen för
lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

8

www.rekryteringsmyndigheten.se/monstringsstatistik
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Kommunikation kring värnplikten
Rekryteringsmyndigheten har ett kommunikationsuppdrag9 som framgår både i
lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt och i
myndighetens instruktion. Rekryteringsmyndigheten ska särskilt ansvara för att information om innebörden av lag (1994:1809) om
totalförsvarsplikt sprids till de som ska svara på
mönstringsunderlaget och också informera den
totalförsvarspliktige om vad skyldigheten att
mönstra innebär. Nedan redovisas huvuddelen
av de kommunikationsinsatser som under 2019
riktades mot totalförsvarspliktiga födda 2001.
Kännedom om lagen om totalförsvarsplikt
Inför informationsinsatsen till ungdomar födda
år 2001 genomfördes en inledande undersökning. Syftet var att undersöka kunskapsnivån
om totalförsvarsplikten hos målgruppen. Mätningen visade att 91 procent kände till att skyldigheten att mönstra och göra värnplikt har
återaktiverats. Av de som själva är födda, eller
har båda föräldrar födda utanför Norden, var
det 80 procent som kände till att skyldigheten
att mönstra och göra värnplikt har återaktiverats.
9 Enligt förordning (2010:1472) med instruktion för
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och enligt 4 kap.
2§ förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt.
18
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Efter informationsinsatsen genomfördes en
ny undersökning med syfte att undersöka om
kunskapsnivån om totalförsvarsplikten hade
förändrats hos målgruppen. Resultatet visade
att 95 procent kände till att skyldigheten att
mönstra och göra värnplikt har återaktiverats. Av de som själva är födda, eller har båda
föräldrar födda utanför Norden, svarade 85
procent att de kände till att skyldigheten att
mönstra och göra värnplikt har återaktiverats,
en ökning med fem procentenheter.
Informationsbroschyr och information i
sociala medier
I februari, en vecka innan breven med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget
skickades ut, fick målgruppen ungdomar födda
2001 en informationsbroschyr. Den innehöll
information om rättigheter och skyldigheter
kring mönstringsunderlaget, mönstringen och
grundutbildning med värnplikt samt information om möjligheten att göra en egen ansökan
till Försvarsmakten. Informationsbroschyren
nådde 84 procent av målgruppen och har översatts till sex språk och till Klarspråk.
Chatboten i sociala medier, Värnpliktsboten,
lanserades 2018 och har under året haft 11 000
unika användare som ställt frågor som Rekryteringsmyndigheten har svarat på.

REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2019

Kundstöd
Rekryteringsmyndigheten har ett kundstöd dit
totalförsvarspliktiga, sökande till Försvarsmaktens och Försvarshögskolans utbildningar och
andra intressenter kan vända sig med frågor,
främst per telefon och e-post. Under 2019 har
kundstöd haft 28 500 kontakter inom verksamhetsområdet.
Kundstöd
Antal kontakter

2019

2018

2017

28 500

29 000

17 100

Anmälan om brott mot
totalförsvarsplikt

För de som tagit del av kallelsen till mönstring,
men uteblivit från den utan giltigt skäl, görs en
anmälan om brott mot totalförsvarsplikten till
Åklagarmyndigheten.

Alla ungdomar som kallades till mönstring
fick tre till fyra nyhetsbrev inför mönstringen,
antalet beroende på hur lång tid det var mellan
beskedet och tiden för mönstring. Nyhetsbreven innehöll bland annat information om hur
mönstringen går till, hur ungdomarna bäst förbereder sig, utbildningsalternativ hos Försvarsmakten och praktisk information.
Alla som kallades till mönstring blev också
inbjudna till Rekryteringsmyndighetens slutna
Facebook-grupp Vi som ska mönstra, född -01.
I gruppen delar ungdomarna med sig av information och erfarenheter och ställer även frågor
till varandra och till Rekryteringsmyndigheten.
Facebookgruppen har totalt haft cirka 1 700
medlemmar.
Under våren 2019 lanserades ytterligare en
kommunikationskanal i sociala medier, Mönstringslinsen. I Mönstringslinsen, som bygger på
AR-teknik10, kan ungdomar utforska ett fiktivt
mönstringskontor och se de olika delarna i
mönstringsprocessen. Syftet är att skapa trygghet och ge bra förutsättningar för ungdomarna
att förbereda sig inför mönstringen. Mönstringslinsen har nått 337 000 unika användare
och har startats 846 000 gånger.

10 AR står för Augmented Reality, ”förstärkt
verklighet”.

Tabellen visar hur många individer Rekryteringsmyndigheten åtalsanmält per årskull och
grundutbildningsomgång. Årets anmälningar
avser totalförsvarspliktiga födda år 2000 och
2001. Mönstringen pågår för totalförsvarspliktiga födda 2001 och antalet anmälningar kan
därför komma att förändras.
GU20/21
(mönstring
pågår)
födda 2001
(13 000 kal�lade)

GU19/20
födda 2000
(11 000
kallade)

GU18/19
födda 1999
(6 000 kallade)

Totalt

53

146

134

Kvinnor

10

37

27

Män

43

109

107

Antalet anmälningar ligger på ungefär samma
nivå över åren trots att fler har kallats till
mönstring. Det beror troligtvis på att kunskapen om och innebörden av den återaktiverade
värnplikten har ökat.
Avbrott under grundutbildning med
värnplikt
Alla totalförsvarspliktiga som påbörjar en
grundutbildning fullföljer den inte. Initiativet
till avbrottet kan komma från den totalförsvarspliktige själv, från Rekryteringsmyndigheten eller från Försvarsmakten.
Beslut om att avbryta utbildningen fattas av
Rekryteringsmyndigheten, men kan i vissa
situationer även fattas av Försvarsmakten. Det
regleras i Rekryteringsmyndighetens föreskrift
(TRMFS 2017:1).
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Det finns olika anledningar till att en utbildning avbryts.
Ansöka om avbrott
En totalförsvarspliktig kan under pågående
utbildning ansöka till Rekryteringsmyndigheten om att få avbryta denna, exempelvis på
grund av studier, arbete, sociala skäl eller en
sammanvägning av dessa. Under 2019 ansökte
ingen om att få avbryta utbildningen på grund
av sådana skäl. Under 2018 fattade myndigheten 14 sådana avbrottsbeslut, varav tre kvinnor
och elva män.
Upphävd inskrivning
Utbildningen kan även avbrytas på grund av
att Rekryteringsmyndigheten upphäver inskrivningen för värnplikt. Den vanligaste anledningen är att den totalförsvarspliktige bedöms ha en varaktig nedsättning av den fysiska
eller psykiska prestationsförmågan. Andra,
mindre vanligt förekommande anledningar,
är att den totalförsvarspliktige inte bedöms
vara lämplig ur säkerhetssynpunkt eller av andra skäl inte bedöms vara lämplig att slutföra
utbildningen. Myndigheten upphävde under
2019 inskrivningen för 285 värnpliktiga, vars
utbildning då avbröts. Av dessa var 70 kvinnor
och 215 män. Motsvarande siffra för år 2018
var 141 värnpliktiga11.
Rätt att vara vapenfri
Om en totalförsvarspliktig under pågående
grundutbildning ansöker om och beviljas rätt
att vara vapenfri, avbryts utbildningen då det
idag inte finns några vapenfria utbildningar.
Under 2019 avbröts utbildningen för 20 personer av detta skäl. Av dessa var sju kvinnor och
13 män. Under 2018 avbröts utbildningen för
14 personer.
Försvarsmakten kan avbryta utbildningen
Försvarsmakten har delegation från Rekryteringsmyndigheten att fatta beslut om avbrott
i ärenden som beror på att den totalförsvarspliktige inte inställt sig för tjänstgöring, inte
kan nå utbildningsmålet på grund av för stor
frånvaro, avvikit från utbildningen, vägrar fullgöra sina skyldigheter eller att den fysiska eller
11 Siffrorna för 2018 baseras på de värnpliktiga som
påbörjade sin utbildning hösten 2018, det vill säga en
(1) utbildningsomgång. För 2019 baseras siffrorna på två
utbildningsomgångar, de som påbörjade utbildningen
hösten 2018 respektive hösten 2019.
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psykiska prestationsförmågan är tillfälligt nedsatt. Den vanligaste anledningen till att Försvarsmakten avbryter utbildningen är tillfälligt
nedsatt fysisk eller psykisk prestationsförmåga.
Andelen avbrott
Andelen avbrott i förhållande till totalt antal
inskrivna är lägre än motsvarande siffror för
perioden före 2010 då allmän värnplikt gällde.
Under denna period uppgick avbrotten i snitt
till 13 procent. För den avslutade grundutbildningsomgången 2018/19, som var den första
sedan värnplikten återaktiverades, uppgick
avbrotten till sju procent av de inskrivna respektive nio procent av de som påbörjat utbildningen. Detaljerad avbrottsstatistik uppdelat på
förband har redovisats till Försvarsmakten.
Kostnad per mönstrad/prövad
Kostnaden per mönstrad/prövad är för samtliga år framtagen utifrån totalkostnaden för
delverksamheten Personalförsörjning till det
militära försvaret dividerat med antalet mönstrande/prövande.
Kostnad per
mönstrad/prövad
Styckkostnad, kr

2019

2018

2017

10 956

10 812

15 651

Prövning inför officersutbildning

På uppdrag av Försvarshögskolan utför Rekryteringsmyndigheten medicinska undersökningar samt psykologiska tester och bedömningar
av de som söker till Officersprogrammet. Personal från Försvarshögskolan genomför, inom
ramen för processen, professionsintervjuer.
Varje prövningsvecka avslutas med en kommission där de prövandes resultat diskuteras för att
kunna ligga till grund för Försvarshögskolans
beslut om antagning.
Under 2019 har Rekryteringsmyndigheten genomfört 366 prövningar för Officersprogrammet, steg 212.
Prövning inför
officersutbildning

2019

2018

2017

366

264

200

Antal

De sökande har tidigare genomfört värnpliktstjänstgöring eller grundläggande utbildning
(GMU/GU) eller är under grundutbildning. Den
återaktiverade värnplikten och de därmed ökade
utbildningsvolymerna är en trolig förklaring till
ökningen av prövningar till officersutbildningen.
12
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196 individer prövades i steg 1.

Försvarsmakten, övriga uppdrag
Specialistofficersprogrammet
Under 2019 har Rekryteringsmyndigheten genomfört prövningar för antagning till Specialistofficersprogrammet, där även reservofficersutbildning samt anpassad reservofficersutbildning ingår.
Prövningen består av medicinska undersökningar och fysiska tester samt psykologiska tester och
bedömningar. De sökande är individer som tidigare genomfört värnpliktstjänstgöring eller grundläggande utbildning (GMU/GU).
Myndigheten har genomfört 82 prövningar till Specialistofficersprogrammet.
Grundläggande soldatutbildning för internationell tjänstgöring
Rekryteringsmyndigheten har prövat 27 personer som sökt befattningar i internationella insatser
utan att tidigare ha genomgått värnpliktsutbildning eller GMU/GU.
Militärobservatör/stabspersonal
Myndigheten har testat och bedömt de som sökt befattning som militärobservatör eller stabspersonal i internationella insatser. Under 2019 har de sökande enbart genomfört de psykologiska delarna
i prövningen. De medicinska undersökningarna har hanterats av Försvarsmakten. Den psykologiska delen innefattar en intervju och ett flertal tester. Rekryteringsmyndigheten har genomfört
25 prövningar av personer som sökt dessa befattningar.
Anställning i Försvarsmakten
Rekryteringsmyndigheten har prövat 104 personer för olika befattningar inom Försvarsmakten.
Prövningarna har avsett SOFU (särskild officersutbildning), OFF/K (Officer kontinuerligt tjänstgörande) och OFSK (Officer med särskild kompetens). I den sistnämnda kategorin ingår meteorologer, läkare och försvarsingenjörer. Rekryteringsmyndigheten har även deltagit i urval inför
anställning till bordningsstyrkan.
Försvarsmakten, övriga uppdrag

2019

2018

2017

Specialistofficersprogrammet

82

13

48

Grundläggande soldatutbildning int. tjänstgöring

27

36

24

25

40

53

104

211

–

Militärobservatör/stabspersonal
Anställning i Försvarsmakten

13

75

I årsredovisningen 2018 angavs felaktigt värdet 81, istället för 75.
REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2019

|

21

Personalförsörjning till totalförsvaret i övrigt
Polismyndigheten, prövning inför polisutbildning
På uppdrag av Polismyndigheten ansvarar Rekryteringsmyndigheten för antagningsprocessen till
polisutbildningen. Det innebär att myndigheten ansvarar för kontroll av de sökandes behörighet,
prövning av de sökande så att de som erbjuds en utbildningsplats uppfyller de formella kraven,
samt administrerar antagningen till polisutbildningen till berörda lärosäten. Myndigheten svarar
även på frågor om ansökan till polisutbildningen via kundstödsfunktionen och tillhandahåller statistik.
Polismyndigheten har successivt utökat antalet utbildningsplatser till polisutbildningen. Under
2015 fanns 600 utbildningsplatser. Motsvarande siffra för år 2019 var drygt 1 900.
För Rekryteringsmyndigheten innebär Polismyndighetens behov av fler utbildade poliser ett ökat
antal prövningar för att finna tillräckligt många lämpliga polisstuderande. Rekryteringsmyndigheten har under 2019 genomfört 7 250 prövningar av sökande till polisutbildningen, en ökning med
11,5 procent jämfört med året innan.
Antagningsprocessen till polisutbildningen

2018

2017

Totalt

2019
Kvinnor

Män

Totalt

Totalt

Ansökningar

33 250

14 550

18 700

21 200

15 300

Kallelser till prövning

13 400

6 400

7 000

10 350

7 350

Prövade

7 250

3 150

4 100

6 500

4 700

Godkända

1 600

500

1 100

1 550

1 350

Påbörjat utbildning

1 436

448

988

1 34414

1 166

Under 2019 har Rekryteringsmyndigheten genomfört prövning till två utbildningsstarter. Till utbildningsstarterna i augusti 2019 respektive januari 2020 godkändes 1 600 sökande. 1 436 av dessa
var kvar i utbildningen tre veckor efter utbildningsstart.
Funktionsinriktad polisutbildning
Polismyndigheten har under 2019 öppnat en möjlighet för civilanställda att genomföra en så kal�lad funktionsinriktad polisutbildning. Det är ett sätt att, baserat på de civilanställdas kompetens,
erbjuda en anpassad utbildning. Polismyndigheten gör urvalet ur målgruppen civila utredare, kriminaltekniker och forensiker/IT-forensiker. Kraven och processen för den funktionsinriktade polisutbildningen är lika som för alla andra som prövar för polisutbildningen.
Utifrån Polismyndighetens beställning har Rekryteringsmyndigheten utvecklat rutiner och systemstöd för att med kort varsel genomföra uppdraget. Rekryteringsmyndigheten har under 2019 prövat 77 civilanställda till den första omgången, varav 44 har klarat prövningen med godkänt resultat
och påbörjat utbildningen.
Kundstöd
Sökande till polisutbildningen och andra intressenter kan vända sig med frågor, främst per telefon
och e-post, till Rekryteringsmyndighetens kundstöd.
Antalet kontakter har minskat under 2019. Det beror på att det under året har skett förändringar
i antagningsprocessen till polisutbildningen. De sökande kan från och med våren 2019 själva boka
eller boka om sin prövningstid via Rekryteringsmyndighetens portal samt boka resa via Polismyndighetens resebyrå. De behöver alltså inte kontakta Rekryteringsmyndigheten i dessa frågor.
Kundstöd
Antal kontakter

2019

2018

2017

15 200

24 000

18 200

14

Siffran för 2018 är korrigerad från 1 342 till 1 344.
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FRÅN ANSÖKAN TILL ANTAGNINGSBESKED – POLISPROCESSEN 2019

ANSÖKAN
Den som är intresserad av polisutbildningen ansöker på Rekryteringsmyndighetens webbplats.
En första kontroll görs att den sökande är 18 år och svensk medborgare.
De som uppfyller grundkraven får ett brev från Rekryteringsmyndigheten där de uppmanas att
skapa ett konto på Universitets- och högskolerådets webbplats antagning.se och anmäla sig
till polisutbildningen. Det ger Rekryteringsmyndigheten tillgång till gymnasiebetyg, omdömen
från folkhögskola och resultat från högskoleprovet.
Brevet innehåller också inloggningsuppgifter till ett webbaserat frågeformulär där den
sökande lämnar uppgifter om bland annat hälsa, fysik och andra personliga förutsättningar.
När den sökande lämnat uppgifterna i frågeformuläret görs en selektering utifrån de krav som
Polismyndigheten fastställt.

BOKA TID FÖR PRÖVNING, RESA OCH BOENDE
De som går vidare efter frågeformuläret och som uppfyller behörigheten får boka en tid för
prövning via Rekryteringsmyndighetens webbplats. Sökande som inte bor i Stockholms län
eller Malmö kommun kan också boka resa och boende, som bekostas av Polismyndigheten.

MEDICINSK OCH PSYKOLOGISK PRÖVNING
Prövningen omfattar ett teoretiskt test och ett personlighetstest, fysiologiska tester, medicinska
undersökningar och bedömningar, intervju med psykolog samt drogtest.

SÄKERHETSPRÖVNINGSINTERVJU
I samband med den medicinska och psykologiska prövningen genomför Polismyndigheten
en säkerhetsprövningsintervju med de som är godkända i samtliga prövningsmoment.
Intervjun görs i Rekryteringsmyndighetens lokaler av personal från Polismyndigheten.

ANTAGNINGSBESKED
Efter den medicinska och psykologiska prövningen sammanställer Rekryteringsmyndigheten
en nomineringslista på alla sökande som är godkända efter samtliga moment i prövningen.
Polismyndigheten fattar beslut om vilka som ska antas till utbildningen. Dessa får ett antagnings
besked från Rekryteringsmyndigheten via posten.
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Kostnad per prövad till polisutbildningen
Kostnad per prövad
Styckkostnad, kr

2019

2018

2017

9 938

8 590

8 891

Kostnaden per prövad är för samtliga år framtagen utifrån totalkostnaden för delverksamheten Polismyndigheten, prövning inför polisutbildning dividerad med antalet prövande.
Den ökade kostnaden per prövande förklaras
av kostnaderna för utvecklingsarbetet med den
nya antagningsprocessen till polisutbildningen.
Ny antagningsprocess till
polisutbildningen 2020
Rekryteringsmyndigheten har under 2019, på
uppdrag av Polismyndigheten, utvecklat en ny
kontinuerlig antagningsprocess till polisutbildningen. Målet har varit att utveckla en effektiv,
hållbar, rättssäker och flexibel process med den
sökande i fokus. I uppdraget ingick även att
utveckla och implementera ett systemstöd för
antagning till grundutbildning till polis.
Den nya processen innebär kortare ledtider
från ansökan till antagningsbesked med en
kontinuerlig antagning året runt. Sökande som
fullgör alla steg i ansökan, som snabbt bokar
en prövningstid och som klarar alla moment i
prövningen, kan få ett antagningsbesked efter
30 dagar. I den tidigare processen tog det cirka
30 veckor från ansökan till dess att antagningsbeskedet skickades ut.

24

|

Kravprofilen som den sökande ska uppnå för
att få påbörja utbildningen är densamma som
tidigare, men Polismyndigheten har infört
spärr- och giltighetstider vilka reglerar när omprov på ett misslyckat medicinskt eller psykologiskt prövningsmoment får genomföras.
Nytt för processen är också att den sökande
själv inte behöver validera sin behörighet hos
Universitets- och högskolerådet (UHR), det
hanteras numera digitalt. En annan nyhet är
att ett avslutande samtal införs i samband med
prövningen. Vid detta får godkända sökande
en preliminär antagning och får välja bland
lediga utbildnings- och aspirantutbildningsplatser samt har upp till tre terminsstarter att
välja mellan. När samtliga godkända resultat
på kvarvarande moment (svar på drogtest och
säkerhetsprövning) är klara får den sökande sitt
antagningsbesked.
Ett nytt moment, att den sökande kan boka
sin resa och prövningstid själv via ”Min sida”
på Rekryteringsmyndighetens portal, infördes
redan under våren 2019. All kommunikation
med den sökande sker via ”Min sida”. Ansökan
i den nya processen öppnade den 2 januari
2020.
Hela antagningsprocessen hanteras numera i
Rekryteringsmyndighetens IT-system Atlas,
vilket är ett viktigt steg mot att kunna avveckla
äldre, omoderna system.
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Övriga uppdrag, civila uppdragsgivare

Rekryteringsmyndigheten genomför på uppdrag av MSB medicinska undersökningar för de individer som ska påbörja utbildningen Skydd mot olyckor. Ytterligare en läkarundersökning genomförs i samband med att eleverna börjar sitt andra studieår. Rekryteringsmyndigheten genomför
även medicinska undersökningar för de som ska påbörja sin utbildning som brandingenjör. Under
2019 undersöktes 456 elever.
På uppdrag av Tullverket har Rekryteringsmyndigheten prövat 208 individer inför rekrytering till
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, gränsskyddet, samt tullaspiranter och chefer, en ökning
med drygt 20 procent jämfört med 2018.
För Kustbevakningen har Rekryteringsmyndigheten genomfört 48 psykologiska tester och bedömningar för elever till Kustbevakningens aspirantutbildning samt för piloter.
För Sjöfartsverkets räkning har Rekryteringsmyndigheten genomfört psykologiska tester och bedömningar av 32 lotsar och 20 chefer och genomfört inskrivningsprovet för elva flygräddningsledare.
Civila uppdragsgivare

2019

2018

2017

MSB

456

486

425

Tullverket

208

170

140

Kustbevakningen

48

39

29

Sjöfartsverket

63

91

31

Intäkter och kostnader i verksamheten Stöd till personalförsörjning (tkr)

Nedan sammanfattas intäkter och kostnader för samtliga delverksamheter inom Stöd till personalförsörjning under åren 2017-2019. Av myndighetens totala kostnader 2019 har 88 procent förbrukats inom denna verksamhet. Delverksamheten Personalförsörjning till det militära försvaret finansieras via anslag. Övriga delverksamheter finansieras via avgifter.
Ökningen avseende kostnader och intäkter förklaras främst av utökade verksamhetsuppdrag.
Stöd till personalförsörjning
Personalförsörjning till det militära försvaret

2019

2018

2017

Intäkter

Kostnader

%

Intäkter

Kostnader

%

Intäkter

Kostnader

177 327

177 327

59,6

153 276

153 276

60,4

111 310

111 310

60,0

%

Försvarsmakten, övriga uppdrag

1 764

3 701

1,2

3 405

3 957

1,6

1 408

1 408

0,8

Försvarshögskolan,

3 853

4 269

1,4

4 420

3 407

1,3

4 852

4 852

2,6

65 000

71 840

24,1

67 000

56 068

22,1

42 115

41 707

22,5

4 837

5 452

1,8

4 626

5 045

2,0

3 368

3 368

1,8

252 781

262 589

88,2

232 727

221 753

87,3

163 053

162 645

87,7

prövning inför officersutbildning
Polisen, prövning inför polisutbildning
Övriga uppdrag, civila uppdragsgivare
Summa
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Övrig återrapportering
Regleringsbrev 2019

Här redovisas mål och återrapporteringskrav
enligt Rekryteringsmyndighetens regleringsbrev för 2019.
Totalförsvarsplanering enligt förordning
(2015:1053) om totalförsvar och höjd
beredskap
Planeringen för Rekryteringsmyndighetens
verksamhet och organisation under höjd
beredskap finns beskriven i myndighetens
beredskapsplan. Myndigheten har under året
arbetat med att iordningställa och etablera en
alternativ ledningsplats. Alla Rekryteringsmyndighetens medarbetare är krigsplacerade
vid myndigheten och rutiner finns för att omhänderta förändringar. Säkra kommunikationer
finns etablerade.
Planeringen för totalförsvarsövningen 2020,
TFÖ 2020, pågår och myndighetens representanter har under året deltagit i planeringskonferenser och skrivarstugor arrangerade
av MSB och Försvarsmakten. Under planeringskonferenserna har samverkan skett med
viktiga aktörer vid höjd beredskap. En intern
mötes- och utbildningsplan inför TFÖ 2020
finns framtagen. Myndighetens medarbetare
har under 2019 genomfört MSB:s webbaserade utbildning avseende totalförsvar15. Sammantaget ger förberedelserna, planeringen och
det kommande genomförandet av övningen
goda förutsättningar för att öka myndighetens
totalförsvarsförmåga och kommer att engagera
många medarbetare.
Mönstring och grundutbildning med
värnplikt
Rekryteringsmyndigheten har lämnat tre lägesredovisningar och en samlad redovisning
för grundutbildningsomgång 2019/20 samt en
lägesredovisning för grundutbildningsomgång
2020/2116.

15 Totalförsvar – ett gemensamt ansvar, https://
www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2019/oktober/nywebbutbildning-om-totalforsvaret/
16 Mönstring och prövning till
grundutbildningsomgång 2019/20, dnr 2019/813.
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Ökad effektivitet i mönstringsprocessen
Rekryteringsmyndigheten utvecklar löpande
en effektiv och rättssäker verksamhet med
den prövande i fokus. Här redovisas några av
de större insatser som genomförts under året
inom området:
Förändrad mönstringsperiod
Rekryteringsmyndigheten har under 2019
förberett för att kunna tidigarelägga mönstringsprocessen och nyttja så många som möjligt av årets veckor för mönstring. Tidigare har
mönstring påbörjats för en årskull i augusti och
avslutats i början av juni året därpå och alltså
följt skolornas läsårstider.
Förändringen genomfördes från och med 1 januari 2020 och innebär att totalförsvarspliktiga
födda 2002 får information om mönstringsunderlaget i januari. Kallelser till mönstring
skickas ut så att mönstring för årskullen kan
påbörjas redan i maj samma år och pågå i tolv
månader framåt. Detta innebär att Rekryteringsmyndigheten kan sprida mönstringstillfällena under perioden maj till april, jämfört med
tidigare augusti till juni. Det skapar fler och
jämnare fördelning av prövningstider över året
för andra prövningskategorier.
Psykologisk urvalsmetod i
mönstringsprocessen
Rekryteringsmyndigheten har under 2019
genomfört en analys av psykologernas arbete inom ramen för mönstring/prövning till
grundutbildning med värnplikt. Syftet var att
undersöka möjliga effektiviseringar i uppdragets psykologiska urvalsmetod. Arbetet har
genomförts i samverkan mellan Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan.
Med utgångspunkt från projektets rekommendationer har Rekryteringsmyndigheten
genomfört metodutvecklingsarbete utifrån
målet att uppnå ökad effektivitet med bibehållen kvalitet. Utvecklingsarbetet har inriktats på
två huvudområden. Ett område var att fokusera
och förtydliga psykologmanualen. Det andra
området var att korta ner den genomsnittliga
intervjutiden som krävs för att genomföra en
bedömning, genom förändringar av uppdragets
intervjuguide.
Den uppdaterade metoden har införts från och
med 1 januari 2020. Den beräknade genomsnittliga tidsbesparingen per bedömning är
cirka 30 procent.
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Ökning av antalet kallade per dag
Rekryteringsmyndigheten har slutfört arbetet
med att se över hur många mönstrande/prövande som kallas per dag vid olika klockslag
(antal uppropstider). Från och med augusti
2019 utökades antalet uppropstider från tre till
fyra per dag. Syftet med förändringen var att
bättre nyttja resurserna över dagen och förkorta
mönstringstiden för de mönstrande/prövande.
Åtgärderna innebär att antalet prövningstider
för mönstrande och de som gör en egen ansökan har kunnat utökas.

alla målgrupper och inte upplevs exkluderande.

Utveckling av flödet i mönstringsprocessen
Försöket med sortering i prövningskedjan som
redovisades i årsredovisningen för 2018 har
permanentats under 2019.

Myndigheten har en jämn könsfördelning,
221 personer, varav 51 procent är kvinnor och
49 procent är män. Under 2019 genomfördes
en lönekartläggning på myndigheten. Resultatet visade att det inte fanns några osakliga
skillnader gällande lön mellan kvinnor och
män.

Inskrivningsprov
Utvecklingen av ett nytt inskrivningsprov
kommer att bidra till en ökad effektivitet i
myndighetens mönstringsprocess, se vidare
avsnitt Utveckling av inskrivningsprovet - ett
projekt över flera år.
Prövningskapacitet för polisutbildningen
Rekryteringsmyndigheten har säkerställt en
prövningskapacitet om 8 500 prövningar som
möjliggör en uppfyllnad av 1 020 utbildningsplatser per termin till polisutbildningen.
Rekryteringsmyndigheten har under 2019
tillhandahållit 10 000 prövningstider av vilka
7 250 har nyttjats. Se vidare avsnitt Polismyndigheten, prövning inför polisutbildning.
Jämställdhetsintegrering
Rekryteringsmyndigheten arbetar kontinuerligt med att säkerställa att de medicinska
och psykologiska metoder som används i
mönstrings- och prövningsprocesserna är validerade och icke-diskriminerande. På samma
sätt arbetar myndigheten med momenten som
sker före mönstring, exempelvis mönstringsunderlag och selektering, och det som genomförs
i mönstringens slutskede, vid inskrivning och
nominering.
Rekryteringsmyndigheten har ett särskilt kommunikationsuppdrag att inför och vid mönstring informera den totalförsvarspliktige om
vad skyldigheten att mönstra och tjänstgöra
innebär. Myndigheten arbetar löpande med
text- och bildspråk i informationsmaterial med
mera, för att säkerställa att informationen når

Myndigheten bistår vid behov uppdragsgivare
med att utveckla och se över de kravprofiler
som gäller för olika befattningar. Som exempel kan anges att Rekryteringsmyndigheten,
för Försvarsmaktens räkning, har belyst befattningskravens effekter på inskrivningen av
kvinnor respektive män till grundutbildningen.
Vidare tillhandahåller Rekryteringsmyndigheten löpande könsuppdelad statistik för mönstringsprocessen såväl som för andra prövningsuppdrag.

Nyanlända arbetssökande och personer
med funktionsnedsättning för praktik
Rekryteringsmyndigheten har lämnat en redovisning till Statskontoret avseende uppdraget
till statliga myndigheter att ta emot nyanlända
arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik17.

Kompetensförsörjning

Rekryteringsmyndigheten är en myndighet i
tillväxt. Under året har kompetensförsörjningsarbetet i huvudsak handlat om rekrytering och
introduktion. För att möta tillväxten i organisationen har samtliga avdelningar organiserats
om och enheter har inrättats. Syftet är att
chefer och ledare ska kunna arbeta mer verksamhetsnära genom att vara tillgängliga i det
dagliga arbetet.
Befattningarna inom respektive avdelning har
setts över och justerats. Både införandet av ytterligare chefsled och översyn av befattningar
har resulterat i nya rekryteringar. Nytillträdda
enhetschefer har utbildats inom arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi med mera.
Under 2019 har rekryteringsprocessen setts
över och anpassats till kompetensbaserad metod. Rekryteringsmyndigheten har utvärderat
och utvecklat introduktionsutbildningen för
nyanställda som infördes 2018. Två introduktionsutbildningar för nyanställda har genomförts under 2019.
17
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För att stärka arbetsgivarvarumärket har Rekryteringsmyndigheten bland annat deltagit
vid två arbetsmarknadsmässor och utvidgat
valet av annonseringskanaler. Ett exempel är
målgruppsanpassad annonsering i sociala medier.
Antalet anställda har ökat med drygt 20 procent, från 17818 till 221 personer vid årets
utgång. Av dessa är 113 kvinnor och 108
män. Under året har 16 personer slutat och
59 medarbetare har påbörjat sin anställning.
Rekryteringsmyndigheten har därutöver nyttjat timavlönade medarbetare i en omfattning
om cirka tio årsarbetskrafter och motsvarande
siffra för IT-konsulter inom systemutveckling
var knappt 15. Rekryteringsmyndigheten har
de senaste åren arbetat med att minska beroendet av externa konsulter och timanställda.
Rekrytering pågår för ytterligare ett tjugotal
anställningar per 31 december 2019. Vissa
befattningar har varit mer utmanande att rekrytera till, exempelvis befattningar som kräver
officersbakgrund.
Arbetet med att säkerställa medarbetarnas
kompetens och hur den kan utvecklas sker löpande i dialog mellan chef och medarbetare.
Medarbetarskap och ledarskap
Myndigheten har fortsatt arbetet med den
strategi för medarbetarskap och ledarskap som
beslutades under 2018. Bland annat har strategins budskap och värderingar inarbetats i flera
av myndighetens processer som till exempel
lönebildning, medarbetarsamtal och rekrytering. För att medvetandegöra frågor kring
förhållningssätt och värderingar används ett
arbetssätt med diskussioner kring etiska dilemman. Det handlar exempelvis om samspelet
mellan medarbetare på arbetsplatsen, inom och
mellan arbetsgrupper, med målet att underlätta
och utveckla verksamheten. Strategin för medarbetarskap och ledarskap ingår som en del i
myndighetens introduktionsutbildning.

medarbetarna att påverka innan beslut. Samverkansmodellen följer i stort myndighetens
arbets- och delegationsordning, vilket innebär
att frågor samverkas på den nivå de hör hemma
och bland de medarbetare som berörs.
Arbetsmiljön följs upp löpande med tertialvisa
arbetsmiljöenkäter, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Myndighetens ledningsgrupp har fortsatt ett
ledningsgruppsutvecklingsprogram med fokus
på att utveckla och effektivisera ledningsgruppens arbete samt att tydliggöra roller och
arbetsformer för styrning. Enskild chefs- och
ledarutveckling har påbörjats inom ramen för
Försvarshögskolans Strategiska Chefsutvecklingsprogram (SCU).
Två tillfällen per år genomförs så kallade
Chefsforum där alla Rekryteringsmyndighetens chefer och ledare samlas för att diskutera
och följa upp verksamhetsplanen, få information om utvecklingen inom områden som
myndigheten verkar inom, utbyta erfarenheter i
frågor som ledarskap, jämställdhetsarbete med
mera.
I maj 2019 genomfördes en medarbetardag i
Karlstad för samtliga medarbetare med framtidsdialoger, gemensam verksamhetsutveckling
och gränsöverskridande diskussioner på agendan.
Bedömningen är att åtgärderna sammantaget
bidragit till en god kompetensförsörjning som
säkerställer att Rekryteringsmyndigheten kan
utföra sitt uppdrag. Myndigheten fortsätter
att vara i stark expansion. En god kompetens-

I början av året infördes den nya samverkansmodellen som avtalats mellan arbetsgivaren
och arbetstagarorganisationerna, vilken stödjer arbetet med strategin för medarbetarskap
och ledarskap. De nya samverkansformerna
tydliggör och bidrar till större möjligheter för
18 I årsredovisningen 2018 anges 179 anställda.
Skillnaden beror på hur en person som slutade 31
december 2018 redovisas år 2019.
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försörjning är avgörande för att lyckas med
uppdraget.

Insatser för hög kvalitet och
säkerhet inom medicin och
psykologi

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgår
för 2019 till totalt 2,67 procent.
Sjukfrånvaro i procent i
förhållande till tillgänglig
arbetstid

2019

2018

2017

Totalt

2,67

2,97

3,23

Kvinnor

3,63

3,96

4,41

Män

1,70

1,80

1,73

-

-

-

Anställda 29 år eller yngre
Anställda 30-49 år

2,22

2,74

2,55

Anställda 50 år eller äldre

3,35

3,30

3,67

Sjukfrånvaro i procent i
förhållande till tillgänglig
arbetstid

2019

2018

2017

2,67

2,97

3,23

33,08

42,39

56,96

Totalt
Varav andel långtidssjuka
(60 dagar eller mer)

Antalet anställda som omfattas av sjukstatistiken har ökat eftersom antalet medarbetare
totalt sett ökat. Av de nyanställda tillhör drygt
80 procent gruppen Anställda 30-49 år. Medelåldern vid myndigheten fortsätter att sjunka
från 53 år 2016 till 46 år vid utgången av 2019.
Sjukfrånvaron har minskat i merparten av
ovanstående grupper och är på en fortsatt låg
nivå. Största minskningen finns i gruppen Anställda 30-49 år och därefter gruppen Kvinnor.
Inom åldersgruppen 30-49 år har både långtids- och korttidssjukskrivningarna minskat.
Rekryteringsmyndigheten bidrar till den nedåtgående trenden inom staten att sjukfrånvaron
minskar19. Den totala sjukfrånvaron i staten år
2018 var 3,7 procent, motsvarande siffra för
Rekryteringsmyndigheten var 2,97.
Myndigheten har en positiv utveckling vad
avser sjukfrånvaron och fortsätter att arbeta för
att behålla den låga nivån.

En viktig del i Rekryteringsmyndighetens kvalitetsarbete är att kontinuerligt säkerställa och
höja kvalitet, säkerhet och rättssäkerhet inom de
medicinska och psykologiska verksamheterna.
Vid Rekryteringsmyndigheten finns en verksamhetschef i enlighet med 4 kap 2 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30). Chefsläkaren
och chefspsykologen ansvarar för att det inom
medicin respektive psykologi finns aktuella och
av personalen kända föreskrifter, handböcker
och interna styrdokument och att medicinsk
personal respektive psykologer har den kompetens som arbetet kräver.
Medarbetarna har regelbundna utbildningar,
bedömningsövningar, erfarenhetsutbyten och informationsträffar om exempelvis nya rutiner, metoder och krav som rör prövningsverksamheten.
I syfte att stärka och behålla professionernas
förståelse för uppdragsgivarnas verksamhet
har studiebesök genomförts vid bland annat
Försvarsmaktens och Polismyndighetens olika
verksamheter. Vidare har myndighetens professionsföreträdare besökt företrädare för den
norska försvarsmaktens urvalsverksamhet för
erfarenhetsutbyte. Psykologer från myndigheten
har deltagit i den årliga konferensen som anordnas av International Military Testing Association (IMTA) för att ta del av aktuell forskning
och pågående utvecklingsarbete i andra länder.
Rekryteringsmyndigheten har genomfört två
utbildningar för nyanställda psykologer i intervju- och bedömningsteknik. För att säkerställa
en jämn kvalitet i urvalen har terminsvisa bedömningsövningar och seminarier genomförts
med psykologgruppen.
Under året har Rekryteringsmyndigheten, i
samarbete med Försvarshögskolan, genomfört
utvecklingsarbete i syfte att effektivisera det
psykologiska urvalet till grundutbildning med
värnplikt på ett kvalitetssäkrat sätt, se avsnitt
Ökad effektivitet i mönstringsprocessen.
Rekryteringsmyndighetens psykologifunktion har under året deltagit i framtagande av
delrapport 3 i projektet Metodförsök med systematisk urvalsuppföljning, i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan20.

19 http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/
forvaltningspolitikens-utveckling/sjukfranvaron-i-staten/

20 Jonsson, E., Lantz, J., Lindgren, R-M., Törner, B.,
Lindqvist, A. (2019). Metodförsök med systematisk
urvalsuppföljning. Delrapport: Erfarenheter och resultat
från 2017, Försvarshögskolan.
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Myndigheten har genomfört en analys av det
psykologiska urvalet för polisutbildningen.
Inom området medicin har flera utbildningar
genomförts under året, exempelvis MROutbildning (Medical Review Officer), provtagningskurs för drogtestning, utbildning inom
arbets-EKG och audiometri21.
Ett utvecklingsarbete avseende ledningssystem
för kvalitet och avvikelse-/riskhantering inom
den medicinska verksamheten har påbörjats
under 2019. Utbildning har skett inom området medicinska riskbedömningar. Läkargruppen har arbetat med vägledande medicinska
dokument inom olika ämnesområden (ortopedi, astma, allergi och psykiatri). Syftet är att
skapa ett bättre beslutsunderlag och öka förutsättningarna för enhetliga och rättvisa medicinska bedömningar.
Chefsläkare och chefspsykolog har initierat
återkommande samverkansmöten med Försvarsmaktens försvarsöverläkare i syfte att
underlätta dialog mellan myndigheternas
medicinska företrädare samt att verka för en
utveckling av Försvarsmaktens medicinska krav
och de prövningar och bedömningar Rekryteringsmyndigheten utför.

Utveckling av inskrivningsprovet –
ett projekt över flera år
Inskrivningsprovet (I-provet) är det teoretiska
prov som inleder mönstringen och som bland
annat testar de prövandes logiska tänkande,
rumsuppfattning och ordförståelse. Med en
förstudie som grund togs ett projektdirektiv
fram 2017 med syfte att utveckla myndighetens instrument för att mäta generell begåvning. Under 2018 inleddes ett samarbete med
Försvarshögskolan om empiriska datainsamlingar och psykometriska analyser; hur man
mäter en individs begåvningskapacitet.

Det nuvarande I-provet har validerats inom
ramen för förstudien 2017 och det har konstaterats att provet mäter det som avses att mäta,
nämligen generell begåvning, samt att det inte
diskriminerar någon grupp.
Inriktningen är att utveckla ett i stora delar
nytt prov som kan användas i många olika
uppdrag inom prövningsverksamheten, inte
enbart för mönstrande. Med det nya provet
21

Hörselmätning
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kommer en totaladaptiv22 lösning att användas.
Det kommer att minska oönskade inlärningseffekter samt kombinerar hög prognosförmåga,
begreppsvaliditet, reliabilitet och hög testsäkerhet. Målet är att den uppskattade tiden för att
göra provet ska minska från dagens 90 minuter
till cirka 30 minuter.
Under 2019 utvecklade Försvarshögskolan nya
items/uppgifter som började testas på mönstrande/prövande under 2019 och fortsätter under 2020 och 2021.
Rekryteringsmyndigheten ser möjliga framtida
skalfördelar i att använda det nya utvecklade
I-provet för andra urval inom totalförsvaret.
Utvecklingsarbetet beräknas vara klart tidigast
år 2022.

Utveckling av myndighetens IT

Under 2019 har myndigheten genomfört en
rad aktiviteter för att utveckla verksamheten
med stöd av modern teknik.
Större delen av myndighetens IT-infrastruktur
avseende servrar, lagring, backup och nät har
uppdaterats med ny design. De användarnära
produkterna och tillhörande tjänster såsom datorer, mobiltelefoner, videokonferens- och presentationsteknik, utskrifter och trådlösa nät har
också moderniserats. Även säkerhetslösningar,
e-post och Officepaket har uppdaterats under
2019. Dessa åtgärder i den grundläggande ITmiljön möjliggör att myndigheten kan bli effektivare genom att anamma nya arbetssätt.
Under året har myndigheten utvecklat en ny
antagningsprocess till polisutbildningen, som
ger de sökande en snabb och helt digital process.
Även myndighetens interna användare har fått
effektivare flöden med systemstöd i hela antagnings- och prövningskedjan och därmed en
bättre arbetsmiljö. Hela antagningsprocessen genomförs i IT-systemet Atlas. Arbete har också
genomförts under 2019 för att föra över övriga
uppdrag (Officersprogrammet, Specialistofficersprogrammet med flera) till systemet Atlas
under 2020. Detta ger myndigheten möjligheten att avveckla äldre och sårbara IT-system.
För att säkerställa kvaliteten och effektivisera
systemutvecklingen har myndigheten övergått
till ett så kallat agilt arbetssätt23. Arbetssättet
22 Ett totaladaptivt test förändras löpande beroende på
vilket svar den prövande ger.
23 Enligt systemutvecklingsramverket Scrum.

REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2019

beslutat att inrätta en förvaltningsenhet för
att möta behovet av en sammanhållen förändringslednings- och utvecklingsfunktion.
Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) genomförde under hösten 2019
en säkerhetsskyddskontroll24 av Rekryteringsmyndighetens säkerhetsskydd. Med anledning
av kontrollen har Rekryteringsmyndigheten
utarbetat en handlings- och åtgärdsplan som
kommer att inarbetas i den ordinarie verksamhetsplaneringen.
ger stora fördelar för hela systemutvecklingskedjan där verksamheten löpande får avstämningar av funktionalitet och resultat. Genom
att sprida kompetens minskar de personella
sårbarheterna.

Lokalutvecklingsprojekt

I början av 2019 flyttade verksamheten i Karlstad till moderna och mer ändamålsenliga lokaler. I Stockholm pågår iordningställandet av
prövningsverksamhetens nya lokaler, med planerad inflyttning sommaren 2020. För att säkerställa den ökande prövningsvolymen under
våren 2020 har ytterligare lokalyta korttidsförhyrts i befintliga lokaler i Stockholm, till dess
att de nya lokalerna är färdigställda. I Malmö
har en mindre lokalombyggnad genomförts för
att få ett bättre flöde i prövningsprocessen, en
mer välkomnande entré samt förstärkt bevakning och säkerhetsskydd.

Kunskapsspridning om den
återaktiverade värnplikten och
Rekryteringsmyndighetens roll

Intresset för Rekryteringsmyndighetens verksamhet är stort och myndigheten får många
förfrågningar om möjligheten till besök. Nedan
redovisas ett sammandrag av inkommande
besök med mera, som genomförts utöver ordinarie möten med samverkande myndigheter
med flera.
Rekryteringsmyndigheten har tagit emot utländska besök från Norge, Polen, Estland och
Sydkorea. Myndigheten har deltagit vid det
Nordiska värnpliktsmötet i Hamar, Norge.
Rekryteringsmyndighetens ledningsgrupp, expertchefer och andra nyckelpersoner har under
2019 besökt flera av Försvarsmaktens orga-

Övrig verksamhetsutveckling

Myndigheten har under 2019 genomfört en
risk- och sårbarhetsanalys utifrån förordningarna (1995:1300) om statliga myndigheters
riskhantering, (2015:1052) om krisberedskap
och höjd beredskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt
MSBFS (2016:07) föreskrifter och allmänna
råd om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser.
Efter att ett antal risker och sårbarheter identifierats togs åtgärdsförslag fram för att så långt
som möjligt reducera eller eliminera riskerna.
Flera åtgärder har arbetats in i verksamhetsplanen och kommer att omhändertas i det fortsatta arbetet. Som exempel på åtgärder kommer
myndigheten att stärka projektledningskompetensen för att kunna ta om hand framtida
utvecklingsprojekt, exempelvis inom området
statistik. Rekryteringsmyndigheten har också

Generaldirektör Christina Malm och Rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg.
Rekryteringsmyndigheten tilldelas Hemvärnets
förtjänstplakett i guld vid Rikshemvärnstinget i
Sunne, i november 2019.
24
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Polisförbundets styrelse har besökt Rekryteringsmyndigheten.
Nya ledamöter i insynsrådet har under året fått
en fördjupad introduktion i Rekryteringsmyndighetens verksamhet.

nisationsenheter, bland annat Marinstaben,
Amfibieregementet (Amf 1) och 4:e sjöstridsflottiljen, Flygstaben och Luftstridsskolan,
samt I19, A9 och F21, för att informera om
processen avseende mönstring och inskrivning
till grundutbildning med värnplikt. På samma
sätt har besök genomförts på plats hos Rekryteringsmyndigheten för delar av försvarsmaktsledningen och flera andra delar av högkvarteret. Ett fördjupat samarbete har inletts med
Rikshemvärnsavdelningen. Officersförbundets
styrelse har besökt Rekryteringsmyndigheten.
Rekryteringsmyndigheten har under året etablerat samverkan med Pliktrådet. Företrädare för
rådet och dess kansli har besökt myndighetens
verksamhet såväl i Stockholm som i Karlstad.
Ny ledningspersonal i Polismyndigheten har
besökt Rekryteringsmyndigheten. Myndighetsledningen för UHR har varit på besök och
fått information om verksamheten och särskilt
arbetet med utvecklingen av den nya antagningsprocessen för polisutbildningen. Besök
har också genomförts vid Polisregion Syd.

Statssekreterarna och andra befattningshavare
vid Försvars- och Justitiedepartementen, företrädare för riksdagens partier, Försvarsberedningens sekretariat, kursdeltagare vid Försvarshögskolans SCU-kurs, Kungafondens styrelse,
ledande företrädare för Tullverket, Arbetsgivarverket med flera har besökt Rekryteringsmyndigheten i Stockholm eller i Karlstad.
Svenska Lottakåren har besökt Rekryteringsmyndigheten för fördjupad information om
värnplikten, och särskilt informationsuppdraget gentemot de värnpliktiga.
Invigningen av myndighetens nya lokaler
i Karlstad skedde under högtidliga former
den 25 april 2019. Statssekreteraren vid Försvarsdepartementet och Försvarsmaktens
generaldirektör deltog liksom ytterligare ett
80-tal externa gäster från Rekryteringsmyndighetens samverkanspartners. Gästerna fick
en rundvandring i lokalerna för att lära sig mer
om Rekryteringsmyndighetens verksamhet,
främst värnplikt, bemanningsstöd och uppdraget rörande antagning till polisutbildning.
Deltagarna hade också möjlighet att besöka
mingelstationer för att lära mer om prövningsverksamheten, muskeltestet Isokai, civil krigsplacering och utvecklingen av I-provet.
Rekryteringsmyndighetens verksamhet och
tillväxt väcker intresse i Värmland där myndigheten har sitt huvudkontor. Ledningen har
hållit flera föredrag i regionen bland annat vid
Länsstyrelsen i Värmlands myndighetsträff,
tagit emot besök från myndigheter i Värmland,
Handelskammaren med flera, samt informerat
om förändringsresan vid Länsstyrelsens chefskonferens.
Besöken är viktiga tillfällen att sprida kunskap
om den återaktiverade värnplikten och om
andra delar av myndighetens verksamhet, tydliggöra ansvar och roller samt underlätta verksamhetsutveckling och förändringsprocesser.

Användning av register
Generaldirektör Christina Malm och statssekreterare Jan-Olof Lind invigde myndighetens nya
lokaler i Karlstad.
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Enligt 5 § förordningen (1998:1229) om
behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska Rekryteringsmyndigheten i
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årsredovisningen rapportera hur myndigheten använder registren över totalförsvarspliktiga och hur
säkerhetskraven efterlevs. Rekryteringsmyndigheten registrerar uppgifter om totalförsvarspliktiga
i myndighetens informationssystem Atlas och Plis samt i myndighetens forskningsarkiv. Registren
används bland annat vid begäran om registerutdrag, selektering i urvalsprocessen, för att tillgodose
forskningens behov och vid utlämnande av medicinska uppgifter i Centrala läkarhandlingsarkivet
till enskild person och andra myndigheter.

Gallring av uppgifter

Av 15 § lag (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga framgår att
uppgifterna ska gallras när de inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för.
Enligt Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2011:50) om undantag från skyldigheten att gallra personuppgifter och om gallring hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska vissa angivna personuppgifter i systemet Plis som rör totalförsvarspliktiga bevaras och överföras till ett särskilt forskningsarkivregister. Motsvarande föreskrifter från Riksarkivet avseende personuppgifter som rör
totalförsvarspliktiga i systemet Atlas saknas och någon gallring eller överföring av personuppgifter
till forskningsarkivet från systemet har ännu inte utförts.
Det framgår i Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser (RIB 2011:13) om gallring av upptagningar i systemen Plis och Syom och när olika uppgifter ska gallras i dessa system. Motsvarande
interna bestämmelser för systemet Atlas finns inte framtagna.
Den sammantagna uppfattningen är att Rekryteringsmyndigheten använder myndighetens register
i enlighet med de krav som gäller. Föreskrifter och interna bestämmelser måste dock anpassas för
att även omfatta de nya system i vilka personuppgifter om totalförsvarspliktiga behandlas.

Avgiftsbelagd verksamhet
Tabellen visar intäkter, kostnader och utfall för Rekryteringsmyndighetens avgiftsbelagda
verksamhet samt beräknad budget i 2019 års regleringsbrev.
Utfallet i den avgiftsbelagda verksamheten 2019 är ett underskott om 12 877 tkr. Detta är lägre än
nettobudgeterat i regleringsbrevets avgiftsbudget. Differensen förklaras till största delen av återbetalning av avgifter till Polismyndigheten. Det ackumulerade utfallet är 7 512 tkr och motsvarar nio
procent av 2019 års omsättning. Tillåtet överskott är tio procent.
Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna disponeras (tkr)
Uppdragsverksamhet

2017

2018

Ackumulerat utfall
Uppdrag Försvarsmakten
Uppdrag Försvarshögskolan
Uppdrag Polismyndigheten
Uppdrag övriga civila
Summa

Utfall
intäkter

8 946

13 882

Utfall
kostnader
16 653

2019
Utfall
netto
-2 771

Budget
intäkter
14 000

Utfall
25

intäkter

12 228

Budget

Utfall

Budget

Utfall

Ackumu-

kostnader

kostnader

netto

netto

lerat utfall

18 000

17 234

-3 234

-5 006

1 169

0

4 420

3 407

1 013

5 000

3 853

5 000

4 269

731

-416

597

2 688

67 000

56 068

10 932

75 000

65 000

75 000

71 840

3 160

-6 840

6 780

0

4 626

5 045

-419

4 500

4 837

5 000

5 452

-952

-615

-1 034

11 634

89 928

81 173

8 755

98 500

85 918

103 000

98 795

-295

-12 877

7 512

25 Intäkten från Polismyndigheten består av 75 000 tkr i avgifter för 2019 års verksamhet samt återbetalning av
10 000 tkr av tidigare inbetalda avgifter.
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FINANSIELL REDOVISNING
SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER (tkr)
2019

2018

2017

2016

2015

140 000
92 808

118 000
76 787

90 000
61 285

90 000
54 133

110 000
52 875

17 000
0

17 000
10 183

17 000
7 766

17 000
3 438

17 360
2 361

0
65

0
108

0
97

6
50

1
30

98 500

88 000

167 000

144 000

147 000

85 958

89 954

162 204

154 873

146 745

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

6 188
0

5 071
3 433

736
0

727
0

684
0

Anslagssparande

4 372

0

0

400

5 617

185
204

152
163

116
128

101
113

95
114

1 479

1 507

1 433

1 602

1 415

Årets kapitalförändring
Avgiftsbelagd verksamhet

-12 877

8 755

1 617

1 489

12 812

Balanserad kapitalförändring

20 389

11 634

10 017

8 528

-4 284

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad totalt1
Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljade kontokrediter
Maximalt utnyttjade kontokrediter
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Budgeterade avgiftsintäkter enligt
regleringsbrev
Totala avgiftsintäkter som disponeras av
myndigheten

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)2
Medelantalet anställda (st)3
Driftkostnad per årsarbetskraft

1
2
3

34

Vid årets slut fanns sent anskaffade anläggningstillgångar, till ett bokfört värde av 8 832 tkr, som ännu inte
lånefinansierats.
Beräknat som antalet anställda reducerat med anställningsomfattningarna. Påverkas av om anställda har börjat, 		
slutat eller varit tjänstlediga under perioden. Reducering har gjorts för delpension.
Beräknat som ett medelvärde av fyra kalenderdagar (1 februari, 1 juni, 31 augusti och 1 november). Antal anställda
2019-12-31 var 221.
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RESULTATRÄKNING (tkr)
2019

2018

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

Not 1

198 375

172 182

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Not 2

85 958

89 954

Intäkter av bidrag

Not 3

208

231

Finansiella intäkter

Not 4

221

339

284 762

262 706

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

Not 5

-164 658

-139 517

Kostnader för lokaler

Not 6

-30 355

-26 739

Övriga driftkostnader

Not 7

-78 655

-62 769

Finansiella kostnader

Not 8

-77

-115

Avskrivningar och nedskrivningar

Not 9

-23 894

-24 812

Summa kostnader

-297 639

-253 951

Verksamhetsutfall

-12 877

8 755

-12 877

8 755

Årets kapitalförändring

Not 10
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BALANSRÄKNING (tkr)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella tillgångar

2018-12-31

49 906
701
50 607

45 164
584
45 748

28 072
22 961
51 033

19 758
23 169
42 927

0
14 853
31
14 884

9
9 267
16
9 291

9 553
9 553
-3 351
-3 351

9 375
9 375
4 546
4 546

15 261
15 261

29 464
29 464

137 987

141 351

20 389
-12 877
7 512

11 634
8 755
20 389

Not 11

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Not 12

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar

Not 13

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

Not 14

Avräkning med statsverket

Not 15

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Not 16

SUMMA tillgångar
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkning

2019-12-31

Not 17

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

Not 18
Not 19

1 114
1 788
2 903

2 167
1 463
3 630

Skulder mm
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

Not 20
Not 21
Not 22
Not 23

92 808
5 768
14 966
2 990
116 531

76 787
6 951
21 093
2 507
107 338

11 041
11 041

9 994
9 994

137 987

141 351

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

Not 24

SUMMA kapital och skulder
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ANSLAGSREDOVISNING (tkr)
Anslag

Ingående
Årets tilldel- Omdispo- Indragning Totalt disöverförings- ning enligt nerat anponibelt
belopp
reglerings- slagsbelopp
belopp
brev

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Uo 6
1:6 ap 1

-3 433

206 272

0

0

202 839

-198 467

4 372

-3 433

206 272

0

0

202 839

-198 467

4 372

Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet
(ramanslag)
SUMMA totalt

Anslagsförbrukningen består av:
Intäkt av anslag, 198 375 tkr
Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 92 tkr1

Finansiella villkor (tkr):
Villkor
Anslagskredit
Kredit på räntekonto
Låneram för anläggningstillgångar

Belopp

Utfall

6 188

0

17 000

0

140 000

92 808

					
1

Från och med 1 januari 2009 är statens budget kostnadsbaserad från att tidigare varit utgiftsbaserad.
Semesterlöneskulden som fanns vid tidpunkten för budgetförändringen ska löpande anslagsbelastas
vid uttag av intjänad semester innan denna tidpunkt. Efter årets minskning av denna semesterlöneskuld
kvarstår 1 022 tkr.
REKRYTERINGSMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2019
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Beskrivning av
redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt god
redovisningssed och i enlighet med förordning
(2000:606) om myndigheters bokföring (FBF)
samt förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag (FÅB).
Årsredovisningen omfattar perioden 1 janu
ari - 31 december 2019 och består av resultat
redovisning, finansiell redovisning med sammanställning över väsentliga uppgifter, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning
samt tilläggsupplysningar och noter.
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr)
om inget annat anges. Till följd av detta kan
summeringsdifferenser förekomma.
Kostnader och intäkter har redovisats mot
anslagsfinansierad respektive avgiftsbelagd
verksamhet. De kostnader som inte direkt har
kunnat hänföras till korrekt verksamhet och
finansieringsform, har fördelats genom tid
redovisning samt overheadfördelning.
Leverantörsfakturor som har varit hänförbara
till redovisningsåret men som inkommit till
myndigheten efter 31 december 2019 och fram
till och med brytdagen den 3 januari 2020, har
skuldbokförts och belastat årets redovisning.
Kundfakturor som har ställts ut fram till den
31 december 2019 har fordringsbokförts. Inga
kundfakturor som har tillhört redovisningsåret
har redovisats som en upplupen intäkt.

Avsättningar

Avsättning för pensionsförpliktelser har redo
visats till det försäkringstekniska värdet av
pensionsåtaganden enligt underlag från Statens
tjänstepensionsverk (SPV).

Värdering av anläggningstillgångar

Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd
om minst tre år och ett anskaffningsvärde på
minst 23 tkr (ett halvt prisbasbelopp) har redovisats som anläggningstillgångar. Reparationsoch underhållsarbeten på annans fastighet
har redovisats som en anläggningstillgång när
anskaffningsvärdet varit minst 50 tkr. Utgifter
för utveckling har aktiverats som immateriell
anläggningstillgång när värdet har beräknats
uppgå till minst 300 tkr. Linjär avskrivning
har gjorts på anskaffningsvärdet utifrån den
bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivning har gjorts från och med den tidpunkt då
tillgången har tagits i bruk. Avskrivningar har
skett månadsvis. Följande avskrivningstider har
tillämpats:
Immateriella tillgångar
5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år
Maskiner, tekniska anläggningar
5 år
1
Persondatorer och kringutrustning
3 år
Serverutrustning
5 år
Möbler, övriga inventarier
10 år
1

Från och med 2019 kostnadsförs persondatorer direkt
vid inköp.

Värdering av fordringar och skulder

Myndighetens fordringar och skulder har efter
särskild prövning värderats till det belopp som
beräknats bli betalt.

Periodavgränsningsposter

Som periodavgränsningspost har bokförts
leverantörsfaktura eller motsvarande underlag
som har inkommit till myndigheten efter den
fastställda brytdagen 3 januari 2020. Fakturor
som överstigit 50 tkr har bokförts som period
avgränsningspost.
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Resultaträkning
Not 1 – Intäkter av anslag
06 01 001 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Årets minskning av semesterlöneskulden före 2009

2019
198 467
-92

2018
172 469
-287

Intäkter av anslag

198 375

172 182

2019

2018

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Intäkter av uppdragsverksamhet
Intäkter av andra ersättningar

0
85 918
39

18
89 927
9

Summa

85 958

89 954

Försvarsmakten
Polismyndigheten
Försvarshögskolan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Sjöfartsverket
Tullverket
Övriga statliga myndigheter och affärsverk
Övriga kunder

2019
12 226
65 823
3 853
1 666
395
626
1 279
44
46

2018
13 879
67 000
4 429
1 460
365
1 051
1 102
492
177

Summa

85 958

89 954

Not 2 - Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter fördelade per kund

Under året har en återbetalning gjorts till Polismyndigheten på 10 000 tkr för överskott från föregående år, vilket har påverkat årets intäkter.
Not 3 – Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Summa

2019
208

2018
231

208

231

2019
220
1

2018
331
8

221

339

Not 4 – Finansiella intäkter
Ränta på lån anläggningstillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa

Ränteintäkter avseende lån på anläggningstillgångar beror på att det under året har
varit minusränta på avistakontot.
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Not 5 – Kostnader för personal
Lönekostnader (exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal)
Varav arvoden 39 tkr (8 tkr)
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter
enligt lag
Aktivering av lönekostnader
Övriga personalkostnader
Summa

2019
-109 114

2018
-92 477

-53 255

-43 948

3 255
-5 544

1 678
-4 771

-164 658

-139 517

Uppställning av not har förändrats jämfört med tidigare år. Siffror för 2018 har
därför omräknats.
Jämfört med föregående år har årets personalkostnader ökat, som en följd av att
antalet anställda blivit fler.
Not 6 - Kostnader för lokaler
Kostnader för lokaler

2019
-30 355

2018
-26 739

Summa

-30 355

-26 739

Årets kostnader för lokaler har ökat jämfört med föregående år, framförallt för att
myndighetens huvudkontor i Karlstad har flyttat till nya och mer ändamålsenliga
lokaler samt för att prövningsenheten i Stockholm har utökats.
Not 7 - Övriga driftkostnader
Övriga driftkostnader

2019
-78 655

2018
-62 769

Summa

-78 655

-62 769

Övriga driftkostnader har i förhållande till föregående år ökat beroende på ett
utökat uppdrag för myndigheten.
Not 8 – Finansiella kostnader
2019
-65
-10
-2

2018
-108
-5
-2

-77

-115

Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer

2019
-12 795
-298
-4 850
-5 950

2018
-19 848
-92
-1 441
-3 430

Summa

-23 894

-24 812

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Dröjsmålsränta
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 9 – Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningskostnaderna har minskat främst beroende på att ett större egenutvecklat
systemstöd som utvecklats under tidigare år, har färdigavskrivits under 2019.
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Not 10 – Årets kapitalförändring
Kapitalförändring, avgiftsbelagd verksamhet
Uppdrag Försvarsmakten
Uppdrag Försvarshögskolan
Uppdrag Polismyndigheten
Uppdrag Civila kunder
Summa

2019

2018

-5 006
-416
-6 840
-615

-2 771
1 013
10 932
-419

-12 878

8 755

Resultatet för verksamheten Uppdrag Polismyndigheten har påverkats av en
återbetalning på 10 000 tkr för överskott från föregående år.

Balansräkning
Not 11 – Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning

Årets avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning
Bokfört värde
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning

Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

2019-12-31

2018-12-31

349 123
17 537
-172 777

339 974
11 749
-2 600

193 883

349 123

-12 795
-26 430
-277 529
172 777

-19 848
-26 430
-260 281
2 600

49 906

45 164

1 407
415

987
420

1 822

1 407

-298
-823

-92
-731

701

584

Under året har utrangering av gamla systemstöd skett, efter att ha blivit ersatta av det
nya systemstödet Atlas.
Av tillgångarnas anskaffningsvärde avser 22 146 tkr pågående utvecklingsarbeten som
ännu inte har tagits i drift.
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Not 12 – Materiella anläggningstillgångar
2019-12-31

2018-12-31

27 739
13 514
-4 778

12 994
16 843
-2 098

36 475

27 739

Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning

-4 850
-7 981
4 429

-1 441
-8 463
1 924

Bokfört värde

28 072

19 758

51 176
6 092
-15 306

40 550
15 641
-5 016

41 962

51 176

-5 950
-28 006
14 955

-3 430
-29 525
4 948

22 961

23 169

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Tillgångarnas anskaffningsvärde
Tillkommande tillgångar, årets anskaffning
Avgående tillgångar vid utrangering/försäljning

Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar
Återföring ackumulerad avskrivning vid utrangering/försäljning
Bokfört värde

Det bokförda värdet för förbättringsutgifter på annans fastighet har ökat på grund
av investeringar för flytt av myndighetens huvudkontor till nya lokaler i Karlstad.
Not 13 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar, utomstatliga
Kundfordringar, andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

2019-12-31
0
9 069
5 783
33

2018-12-31
9
1 564
7 702
16

14 884

9 291

De utestående kundfordringarna har ökat på grund av att Polismyndigheten under 2018
betalade december månads faktura före årsskiftet, vilket inte har gjorts 2019.
Not 14 - Periodavgränsningsposter
Förutbetalda lokalkostnader, utomstatliga
Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga
Summa
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2019-12-31
6 320
3 233

2018-12-31
6 684
2 691

9 553

9 375

Not 15 - Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Skuld avseende anslag i räntebärande flöde

2019-12-31

2018-12-31

3 433
198 467
-206 272
-4 372

0
172 469
-169 036
3 433

1 113
-92
1 021

1 400
-287
1 113

-3 351

4 546

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Utgående balans

Anslagsförbrukningen består av:
Intäkt av anslag, 198 375 tkr (172 182 tkr 2018)
Årets minskning av semesterlöneskuld per 31 december 2008, 92 tkr (287 tkr 2018)
Not 16 - Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

2019-12-31
15 261

2018-12-31
29 464

15 261

29 464

Behållningen härrör främst från ett ackumulerat överskott från den avgiftsbelagda
verksamheten samt från differensen mellan fordringar och skulder.
Not 17 - Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring,
avgiftsbelagd verksamhet

Kapitalförändring enligt
resultaträkningen

Summa

Utgående balans 2018

11 634

8 755

20 389

Ingående balans 2019

11 634

8 755

20 389

8 755
0
0

-8 755
-12 877
-12 877

0
-12 877
-12 877

20 389

-12 877

7 512

Föregående års kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 2019

Not 18 - Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående balans
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning enligt SPV

2019-12-31
2 167
-178
-874

2018-12-31
3 383
39
-1 255

1 114

2 167

2019-12-31
1 380

2018-12-31
1 055

409

409

1 788

1 463

Not 19 - Övriga avsättningar
Avsättning för kompetensutvecklingsåtgärder enligt avtal om
lokalt aktivt omställningsarbete
Avvecklingskostnader särskild pensionspremie
Utgående avsättning

Inga beslut har fattats om förbrukning av medel för kompetensutvecklingsåtgärder.
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Av medel avsatta för särskild pensionspremie återstår 409 tkr för en kommande fakturering från SPV för en uppsagd medarbetare vid omlokalisering av verksamhet 2016.
Not 20 - Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående låneskuld

2019-12-31
76 787
38 809
-22 789

2018-12-31
61 285
42 310
-26 808

92 808

76 787

Beviljad låneram: 140 000 tkr
Av låneskulden till Riksgäldskontoret beräknas cirka 22 652 tkr som kortfristig skuld.
Vid årets slut fanns anläggningstillgångar till ett bokfört värde av 8 832 tkr som ännu ej
har lånefinansierats.
Not 21 – Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder, andra myndigheter
Arbetsgivaravgifter
Utgående mervärdesskatt
Övriga skulder, andra myndigheter
Summa

2019-12-31
2 692
2 961
68
47

2018-12-31
4 289
2 503
120
40

5 768

6 951

2019-12-31
14 966

2018-12-31
21 093

14 966

21 093

Not 22 – Leverantörsskulder
Leverantörsskulder
Summa

De utestående leverantörsskulderna har minskat. Den främsta anledningen är att det
under 2018 fanns flera leverantörsfakturor med betydande belopp vid årsskiftet som
hade samband med huvudkontorets flytt i Karlstad. Motsvarande fakturor har inte
funnits vid 2019 års slut.
Not 23 - Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Summa

2019-12-31
2 990

2018-12-31
2 507

2 990

2 507

2019-12-31
8 819
444

2018-12-31
7 581
885

250

238

173
1 211
145

-109
1 299
100

11 041

9 994

Not 24 - Periodavgränsningsposter
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende ej genomförd
löneförhandling
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende
kompensationsledighet
Upplupen löneskuld inkl. sociala avgifter avseende tillägg/avdrag
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga
Summa

Ökningen av upplupna skulder beror framförallt på att semesterlöneskulden blivit
större.
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Ersättning till de ledande befattningshavarna i Rekryteringsmyndigheten
och till rådsledamöterna som regeringen har utsett
Namn

Ersättning 2019
Lön (kr)

Myndighetsledning
Christina Malm

1 249 230

Övriga uppdrag som styrelse- eller
rådsledamot
Övriga skatteplik
tiga ersättningar
och förmåner (kr)
98

Insynsråd
Nils Svartz

3 000 Försvarshögskolans styrelse

Ulrika Herbst

1 500

Daniel Bäckström

9 000 Gentekniknämnden

Peter Sandwall

Alexandra Völker

4 500 Kustbevakningens insynsråd
Ekonomistyrningsverkets insynsråd
Statskontorets råd
4 500

Ann Enander

4 500

Jarl Holmström

4 500

Anna Asp

4 500

Ronny Modigs

3 000 Militärhögskolans stiftelse
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ÅRSREDOVISNINGENS
UNDERTECKNANDE
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Karlstad den 20 februari 2020
Christina Malm
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Foto: Sida 13 Malin Lauterbach. Sida 18 Micael Carlsson. Sida 19 Anna Ledin Wirén.
Sida 24 Polismyndigheten. Sida 17, 28, 31, 32 Rekryteringsmyndigheten.
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HÖR GÄRNA AV DIG
OM DU VILL VETA MER
Rekryteringsmyndigheten är en myndighet under Försvarsdepartementet. Generaldirektören, staben, avdelningen för prövning,
avdelningen för bemanning och beredskap, avdelningen för IT och
avdelningen för verksamhetsstöd finns i Karlstad. I Stockholm och
i Malmö finns prövningsenheterna där urvalstester, undersökningar
och bedömningar görs. Om du har frågor om oss eller vår verksamhet
är du välkommen att höra av dig.
Rekryteringsmyndigheten, Box 31, 651 02 Karlstad.
Telefon: 0771-24 40 00. E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se
Webbplats: rekryteringsmyndigheten.se
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