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Tabell 6.2 Resultaträkning för fleråriga budgetramen 2014–
2020
Miljoner kronor
2017

2016

Europeiska garantifonden för jordbruket

7 472

6 663

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling

1 935

1 630

Europeiska regionala utvecklingsfonden

1 047

693

869

455

Intäkter av bidrag från EU

Europeiska

socialfonden1

Europeiska havs- och fiskerifonden

18

4

594

688

43

19

135

22

Interregionala Sverige-Norge

5

7

Interregionala Botnia-Atlantica

3

6

Interregionala Nord

5

6

Interregionala Norra Periferin och Arktis

4

4

14

3

12 144

10 199

-115

-114

Kostnader för lokaler

-6

-5

Övriga driftkostnader

-148

-93

Summa verksamhetens kostnader

-269

-212

Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Fonden för inre säkerhet
Interregionala Öresund-KattegattSkagerrak

Fonden för europeiskt bistånd till dem som
har det sämst ställt
Summa intäkter av bidrag från EU m.m.
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

Lämnade bidrag
Europeiska garantifonden för jordbruket

-7 411

-6 594

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling

-1 852

-1 560

Europeiska regionala utvecklingsfonden

-975

-736

Europeiska socialfonden

-844

-413

-16

-1

Fonden för inre säkerhet

-15

-12

Asyl-, migrations- och integrationsfonden

-76

-7

Fonden för europeiskt bistånd till dem som
har det sämst ställt

-14

-3

-135

-22

Interregionala Nord

-52

-

Interregionala Sverige-Norge

-43

-15

Interregionala Botnia-Atlantica

-33

-10

Interregionala Norra Periferin och Arktis

-55

-4

Summa lämnade bidrag

-11 519

-9 376

Summa kostnader

-11 789

-9 588

354

611

Europeiska havs- och fiskerifonden

Interregionala Öresund-KattegattSkagerrak

Nettokostnad/intäkt
1

inkl. sysselsättningsinitiativet för unga.

Intäkter – återflödet från EU-budgeten ökade
Intäkterna från EU ökade 2017 med
2 802 miljoner kronor, vilket främst beror på att
verksamheten för den nya programperioden har
ökat jämfört med 2016. Intäkterna för
programperioden 2007–2013 har ökat med
857 miljoner kronor. Merparten av ökningen
avser medel från Europeiska socialfonden. I
denna ökning ligger en ackumulerad överfinansiering av den externa medfinansieringen.
Vid programperiodens avslut har intäkterna
justerats. Intäkterna för programperioden 2014–
2020 har ökat med 1 945 miljoner kronor.
Jämfört med 2016 ökade intäkterna för
programperioden 2014–2020 från Regionala
utvecklingsfonden med 354 miljoner kronor och
Socialfonden med 414 miljoner kronor.
För 2017 redovisade Jordbruksverket intäkter
från jordbruksfonderna på 9 398 miljoner kronor
vilket är en ökning med 1 123 miljoner kronor
mot föregående år. Intäkterna utgörs till största
delen av medel från jordbruksfonderna för
finansiering
av
gårdsstöd
och
landsbygdsutveckling.
Tillväxtverket och till en mindre del Jordbruksverket redovisade intäkter på 1 203 miljoner
kronor från Regionala utvecklingsfonden, vilket
är en ökning med 540 miljoner kronor. Svenska
ESF-rådet redovisade intäkter på 1 533 miljoner
kronor
från
Socialfonden
inklusive
sysselsättningsinitiativet för unga, vilket är en
ökning
med
1 078 miljoner
kronor.
Migrationsverket redovisade intäkter på
594 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och
integrationsfonden. Det är 94 miljoner kronor
mindre jämfört med 2016.
Tillväxtverket
förvaltar
även
Interregprogrammet
Öresund–Kattegatt–Skagerrak
som redovisade intäkter på 135 miljoner kronor
för programperioden 2014–2020. Länsstyrelsen
i Jämtland redovisade intäkter på 5 miljoner
kronor från Interregprogrammet Sverige–
Norge. Länsstyrelsen i Norrbotten redovisade
intäkter
på
5 miljoner
kronor
från
Interregprogrammet Nord. Länsstyrelsen i
Västerbotten redovisade intäkter på 3 miljoner
för Interregprogrammet Botnia–Atlantica och
4 miljoner kronor för Interregprogrammet
Norra Periferin och Arktis. Intäkter för
Interregprogrammet
Öresund–Kattegatt–
Skagerrak har ökat med 113 miljoner kronor
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