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Sammanfattning 

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att beskriva vår it- och 

digitaliseringsstrategi inklusive övergripande strategiska mål för vårt 

digitaliseringsarbete. I uppdraget ingår att beskriva relevanta vägval och delmål 

inom Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliseringsarbete för perioden 2021 till 

och med 2027, samt genomföra en scenarioanalys för de vägval som är av särskilt 

stor relevans för den fortsatta utvecklingen. Vi ska också redovisa mer omfattande 

framtida it-utvecklingsprojekt. 

Klara reformerna och långsiktig stabil ekonomisk 
nivå 
Den strategi vi beskriver utgår från Jordbruksverkets budgetunderlag 2022-2024 

och förutsätter en långsiktigt stabil ekonomisk nivå. Vi ska klara de två kommande 

reformerna, men har samtidigt en teknisk skuld som vi måste hantera. För att både 

klara den it-utveckling som är kopplad till reformerna, och samtidigt inte öka vår 

tekniska skuld, bygger vår it- och digitaliseringsstrategi på långsiktighet och 

stabilitet. Vi ser att vi behöver en budget som möter de behov som grundar sig på 

de krav som ställs på oss för att det ska vara möjligt. 

It- och digitaliseringsstrategin utgår från vårt budgetunderlag, vilket innebär: 

 En fastställd strategisk plan utifrån Jordbruksverkets förslag. 

 Den del av vår tekniska skuld som inte måste åtgärdas för att klara 

reformen skjuts till perioden 2024-2027. 

 Reformen 2028-2034 måste hållas restriktiv. 

 It-utveckling för övrig verksamhet får stå tillbaka men med en stabil 

plan för förvaltning som ger viss långsiktighet. 

Tre scenarion ger olika konsekvenser 
Vi har gjort tre olika scenarion med olika förutsättningar budgetmässigt. 

Scenario 1 bygger på att vi får det indikerade förvaltningsanslaget som inte medger 

nödvändiga resursnivåer under aktuell tid. Då ser vi följande konsekvenser: 

 Vi måste anpassa oss genom att antingen minska omfattningen i 

strategisk plan eller dra ut på arbetet i tid. Det innebär att vi inte kan 

betala ut stöd i tid eller inte alls eftersom vi vid en försening inte kan ta 

del av EU-medel i samma utsträckning. Det innebär också stor risk för 

finansiella sanktioner.  

 Vi måste kraftigt minska omfattningen på förvaltning av befintliga it-

system. Om funktionaliteten i it-systemen inte kan upprätthållas kan 

det innebära längre handläggningstider och ökade kostnader för 



 

administrationen av EU-stöd hos både Jordbruksverket och 

länsstyrelserna.  

 Förberedelser för reform 2028-2034 kan inte starta i tid. 

 Minimal vidareutveckling av övriga it-system. 

I scenario 2 utgår vi från budgetunderlaget 2022-2024. Där ser vi följande 

konsekvenser: 

 Vi klarar att genomföra kommande reform enligt Jordbruksverkets 

förslag till strategisk plan i tid. 

 Vi måste minska förvaltningen av befintliga it-system, dock inte så 

mycket som i scenario 1. 

 Vi gör ingen vidareutveckling av systemen när de övergått i 

förvaltning. 

 Förberedelser för reform 2028-2034 kan starta i tid 

 Vi kan genomföra viss vidareutveckling av övriga it-system. 

I scenario 3 utgår vi från ett större långsiktigt förvaltningsanslag. Vi ser följande 

konsekvenser: 

 Vi klarar att genomföra kommande reform enligt Jordbruksverkets 

förslag till strategisk plan i tid. 

 Vi klarar även av en viss utökad omfattning på strategisk plan. 

 Vi kan genomföra en långsiktig förvaltning av våra it-system. 

 Förberedelser för reform 2028-2034 kan starta i tid. 

 Vi klarar av att implementera mer än obligatoriska delar av 

arealövervakningstekniken. 

 Vi kan långsiktigt vidareutveckla it-systemen för att bli mer effektiva i 

vår och andra myndigheters administration och för att skapa nytta för 

våra kunder.  

De största utvecklingsprojekten framöver 
Vi redovisar också de största utvecklingsprojekten kopplat till EU-fonderna för 

perioden 2021-2023. De är: 

 Arealövervakning - införande av systematisk uppföljning av aktiviteter på 

jordbruksmark med hjälp av satellitbilder enligt krav från EU-

kommissionen. 

 Basen - att bygga ett nytt it-system för att hantera blockregistret 

(blockdatabasen). Blockregistret hanterar all jordbruksmark och är ett 

centralt system för jordbrukarstöden. 

 Jorden 2.0 – hantering av teknisk skuld för att möjliggöra implementation 

av nya reformen på befintlig plattform. 



 

Slutsatser 
Med de effektiviseringar som vi gjort och fortfarande gör, tillsammans med en 

stabil ekonomisk förutsägbarhet, ser vi att vi kan klara kommande reformer och 

bygga grunden till ett hållbart arbetssätt. I scenario 2 kan vi klara reformerna på en 

restriktiv nivå och hålla vår it-och digitaliseringsutveckling på en miniminivå utan 

att förstora vår tekniska skuld, men vi är sårbara för förändrade förutsättningar som 

till exempel en utvidgning av den strategiska planen. I scenario 3 kan vi arbeta 

långsiktig efter en budget som tillåter oss att göra investeringar som skapar 

effektiviseringar och kundnytta. Då blir vi också mindre sårbara för förändringar. 

Scenario 1 kräver enklare och färre stöd för att vara långsiktigt hållbart. Med den 

strategiska plan vi nu arbetar utifrån riskerar vi försenade och uteblivna 

utbetalningar samt finansiella sanktioner i scenario1. Vi utnyttjar inte potentialen vi 

ser att minska administrationen och skapa större kundnytta och det finns risk att it-

system slutar fungera på grund av minskad förvaltning. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
Jordbruksverket har fått i uppdrag2 av regeringen att vidta följande åtgärder: 

– Beskriva myndighetens it- och digitaliseringsstrategi inklusive 

övergripande strategiska målsättningar för myndighetens 

digitaliseringsarbete. 

– Beskriva i sammanhanget relevanta vägval och delmål inom 

Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliseringsarbete för perioden 

2021 till och med 2027.   

– Genomföra en scenarioanalys för de vägval som är av särskilt stor 

relevans för den fortsatta utvecklingen. Införandet av 

arealövervakningssystemet AMS bör exempelvis belysas. 

Jordbruksverket ska för dessa scenarier redovisa kostnader, 

alternativkostnader samt nyttor ur ett kund- respektive 

myndighetsperspektiv. Vad gäller myndighetsperspektivet ska 

handläggning, kontroll, it-förvaltning samt it-utveckling för såväl 

Jordbruksverket som andra berörda myndigheter ingå. Denna del av 

uppdraget ska utföras i samarbete med länsstyrelserna.  

– Särskilt redovisa större planerade utvecklingsprojekt för perioden 2021 

till och med 2023 med koppling till EU-fonderna.  

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2021. 

1.2 Genomförande 
Uppdraget redovisas i tre delar. 

1.2.1 Beskrivning av Jordbruksverkets övergripande 
utvecklingsstrategi 2021-2027  
Den här delen omfattar de två första punkterna i uppdraget: 

 beskriva myndighetens it- och digitaliseringsstrategi inklusive 

övergripande strategiska målsättningar för myndighetens 

digitaliseringsarbete. 

 beskriva i sammanhanget relevanta vägval och delmål inom 

Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliseringsarbete för perioden 2021 

till och med 2027.   

Arbetet har genomförts dels i en mindre arbetsgrupp bestående av 

avdelningsledningsgruppen för utveckling- och digitaliseringsavdelningen, dels i 

                                                      
2 Regeringens beslut 2021-05-27, N2021/01707 och N2021/00663 (delvis). 
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en större grupp med representanter från alla berörda avdelningar på 

Jordbruksverket. 

1.2.2 Redovisning av alternativa scenarion fram till 2027  
Den här delen omfattar den tredje punkten i uppdraget: 

 genomföra en scenarioanalys för de vägval som är av särskilt stor relevans 

för den fortsatta utvecklingen. Införandet av arealövervakningssystemet 

AMS bör exempelvis belysas. Jordbruksverket ska för dessa scenarier 

redovisa kostnader, alternativkostnader samt nyttor ur ett kund- respektive 

myndighetsperspektiv. Vad gäller myndighetsperspektivet ska 

handläggning, kontroll, it-förvaltning samt it-utveckling för såväl 

Jordbruksverket som andra berörda myndigheter ingå. Denna del av 

uppdraget ska utföras i samarbete med länsstyrelserna.  

De scenarier vi utgått ifrån beskrivs i avsnittet Scenarioanalys. Arbetet har 

genomförts tillsammans med länsstyrelserna och avstämningar har skett med 

förenklingsgruppen3 när det gäller nyttor ur ett kundperspektiv.  

1.2.3 Större utvecklingsprojekt 2021-2023 
Den här delen omfattar den sista punkten i uppdraget: 

 särskilt redovisa större planerade utvecklingsprojekt för perioden 2021 till 

och med 2023 med koppling till EU-fonderna.  

De utvecklingsprojekt som redovisas i rapporten är Jorden 2.0, Basen samt 

Arealövervakning. 

 

 

                                                      
3 Förenklingsgruppen har inrättats efter ett regeringsbeslut 2020. Gruppen. består av personer 

från Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Ekologiska lantbrukarna, Lokal 

Utveckling Sverige (LUS), länsstyrelserna, Branschrådet för Lantbrukets rådgivningsföretag,  

Hela Sverige ska leva, Byanätsforum, Ludvig & Co, Tillväxtverket, Skogsstyrelsen och 

Sametinget. Gruppens fokus är förenklingar för kunden i reformarbetet CAP 2021-2027.  
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2 Jordbruksverkets it- och 
digitaliseringsstrategi 

2.1 Uppdraget 
 Beskrivning av myndighetens it- och digitaliseringsstrategi inklusive 

övergripande strategiska målsättningar för myndighetens 

digitaliseringsarbete. 

Beskrivning av i sammanhanget relevanta vägval och delmål inom 

Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliseringsarbete för perioden 2021 till 

och med 2027.  

2.2 Förutsättningar och vägval 
Jordbruksverkets it-strategi omfattar hur vi använder, utvecklar och förvaltar IT. 

Digitaliseringsstrategi handlar om hur vi, utifrån de förutsättningar vi har, använder 

digitalisering för att nå våra prioriterade verksamhetsmål. 

 

Figur 1 Jordbruksverkets verksamhetsstrategi 2020-2025 

2.2.1 Ekonomi 
It- och digitaliseringsstrategin utgår från Jordbruksverkets budgetunderlag 2022-

2024 och förutsätter en långsiktigt stabil ekonomisk nivå. 
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Anledningen till att utgångspunkten är Jordbruksverkets budgetunderlag och inte 

det indikerade förvaltningsanslag är bland annat att det indikerade 

förvaltningsanslag inte medger en implementering av kommande reform 2023-

2027 med en omfattning motsvarande det förslag på strategisk plan som 

Jordbruksverket har föreslagit. Ett mindre omfattande förslag till strategisk plan 

hade inte uppfyllt de krav som regeringen och EU-kommissionen ställer. 

Kommande reform 2023-2027 är mer omfattande innehållsmässigt än reformen 

2014-2020 men planen är att genomföra den på kortare tid och med mindre 

resurser. Resursmässigt planerar Jordbruksverket att genomföra reformen 

2023-2027 med cirka 60 procent av de resurser som har gått åt till reformen 

2014-2020. 

För att det ska vara möjligt har omfattande effektiviseringar genomförts och 

kommer att genomföras. Dessa effektiviseringar är en förutsättning för att kunna 

genomföra kommande reform 2023-2027 enligt Jordbruksverkets förslag. 

Ett annat viktigt skäl till att vi utgår från budgetunderlaget är att det indikerade 

förvaltningsanslaget inte ger oss utrymme att hantera den tekniska skuld som vi har 

arbetat upp. Vi kan inte heller lägga den tid på förvaltning och vidareutveckling 

som krävs för att vi ska nå våra verksamhetsmål och kunna skapa en effektiv 

digital arbetsmiljö. 

2.2.2 Resurser & kompetenser 
Digitalisering och utveckling av it-system kräver engagemang och kunskap inom 

hela organisationen. Styrningen är central och chefen för it-frågor sitter med i 

Jordbruksverkets ledningsgrupp.  

Kompetensen gällande drift, utveckling och förvaltning av it-system är samlad på 

en avdelning organiserad i tvärfunktionella enheter och team. Respektive 

systemutvecklingsenhet har helhetssyn och kunskap inom ett eller flera system- 

och verksamhetsområden, även kallat stödkomponent inom reformarbetet. Genom 

portföljstyrningen, det samordnade reformarbetet och andra grupperingar har it-

verksamheten en löpande kontakt med övrig verksamhet på verket. Långsiktighet, 

kontinuitet och ansvar för såväl förvaltning som nyutveckling av applikationerna 

ger förutsättningar för kvalitet och effektivt arbete. 

Många olika stöd med olika regelverk, i kombination med säkerhetskrav samt krav 

på uppföljning och rapportering ger komplexa system. Det innebär i sin tur att det 

tar tid att bygga upp kompetens och bli effektiv i arbetet. För att få så stor effekt av 

investerade medel som möjligt bör resursnivån hållas stabil över tid och endast 

förändras kontrollerat utan plötsliga nivåjusteringar. 

Att kunna hålla möjligheten öppen för alla de scenarier som beskrivs i 

scenarioanalysen är ytterligare ett skäl för att utgå från budgetunderlaget. Det är 

inte möjligt att ta in resurser i den omfattning som behövs om utgångspunkten 
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skulle vara indikerat förvaltningsanslag för att sedan utökas till något annat 

scenario. En sådan utökning skulle vara förödande för effektiviteten, då 

upplärningsperioden för nya personer är minst sex månader. 

Även en inbromsning måste ske kontrollerat för att inte tappa för mycket i 

effektivitet. En inbromsning mot indikerat förvaltningsanslag måste påbörjas redan 

2022. 

2.2.3 Digitalt arv 

2.2.3.1 Teknisk skuld 

Jordbruksverket har en uppbyggd teknisk skuld. Med teknisk skuld avser vi 

förvaltnings- och utvecklingsåtgärder som nedprioriterats, men som behöver 

genomföras för att upprätthålla systemen. Ett system måste kontinuerligt 

underhållas och uppdateras beroende på olika orsaker. Det kan till exempel vara att 

det bygger på förlegad teknik, att en leverantör upphör med support, att det inte går 

att få tag i kompetens som kan arbeta med systemet, att det har tekniska beroenden 

till nyare system eller att tidsbrist har tvingat fram kortsiktiga lösningar. Om detta 

underhåll prioriteras bort skapas en så kallad teknisk skuld, vilket till slut gör så att 

systemet upphör att fungera om den inte hanteras. 

Olika typer av teknisk skuld måste hanteras olika men det måste ske löpande för att 

inte skapa en uppdämd skuld. På grund av de förseningar som uppkommit i 

föregående reform har arbete med den tekniska skulden prioriterats ned och istället 

byggts på i stor omfattning, långt utöver vad som är möjligt att hantera löpande.  

Den del av den uppbyggda tekniska skulden som inte måste åtgärdas för 

kommande reform skjuter vi på till perioden 2024-2027.  Det är då nödvändigt att 

åtgärda en stor del av den resterande tekniska skulden för att kunna säkerställa 

fortsatt drift av Jordbruksverkets system. Jordbruksverkets målsättning är att år 

2027 ha nått en nivå på den tekniska skulden så att den är hanterbar inom löpande 

förvaltning. En nivå där ytterligare teknisk skuld inte byggs på löpande.  

2.2.3.2 Befintlig arkitektur 

Vi har idag it-system på äldre plattformar som inte längre supporteras. Vi behöver 

ha en kontinuitet i valet av plattformar och undvika beroende av en plattform. 

Vidare måste bytet mellan plattformar ske succesivt för att undvika initiala 

problem på bred front. Under perioden måste ett systematiskt arbete göras för att 

skapa en långsiktigt hållbar och säker arkitektur. 

2.2.4 Reform 
Vi utgår ifrån att arbetet med nästa och kommande jordbrukspolitiska reform för 

perioden 2023-2027 respektive 2028-2034 hålls på en restriktiv nivå. Det är 

nödvändigt för att komma i fas med en ansvarsfull förvaltning. På grund av 

försenad programstart för perioden 2023-2027 följer utvecklingsarbetet med de två 
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reformerna direkt efter varandra. Detta samtidigt som vi måste hantera den 

uppbyggda tekniska skulden och ett plattformsbyte. Den enda möjliga hanteringen 

av situationen, förutsatt en ekonomisk nivå i linje med Jordbruksverkets 

budgetunderlag 2022-2024, är att hålla nere omfattningen på reformerna samtidigt 

som Jordbruksverket gör väsentliga effektiviseringar. 

En stor del av de problem som har uppstått i föregående reform beror på att olika 

funktioner har driftsatts succesivt inom respektive stödform. Det har inneburit att vi 

inte kunnat betala ut stöd i tid och att vi har fått kräva tillbaka utbetalningar som 

gjorts felaktigt. För att inte upprepa dessa problem under kommande reform ska 

varje stödform hållas ihop som en helhet.  

2.2.5 Övrig kärnverksamhet 
Jordbruksverket har ett brett uppdrag och de kärnverksamheter som inte hanterar 

reformerna har under en längre tid fått stå tillbaka. Därför behövs en ökad it-

utveckling för övrig kärnverksamhet jämfört med nuvarande reformperiod. För att 

hantera och bli av med den tekniska skulden behöver vi en konstant och 

förutsägbar nivå på utvecklingsbudgeten. I budgetunderlaget för 2022-2024 finns 

inte utrymme för en ökad it-utveckling för övrig kärnverksamhet. Vi räknar med en 

låg men konstant utveckling som gör att vi inte bygger på den tekniska skulden 

ännu mer. I scenario tre beskriver vi utvecklingsinsatser som skulle skapa 

effektiviseringar och kundnytta och som skulle vara möjliga med en större 

utvecklingsbudget än den som budgetunderlaget medger. 

2.3 Mål för Jordbruksverkets utvecklings- och 
digitaliseringsarbete 

2.3.1 Hantera reformerna4 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik ändras cykliskt med ungefär sju års 

mellanrum. Dessa ändringar medför it-utveckling i varierande omfattning baserat 

på hur politiken ska implementeras i form av olika stödsystem. Alltså infaller en 

topp i omfattning på it-utvecklingen som börjar ett par år före reformstart och 

håller på något år efter. Systemen ska sedan underhållas och uppdateras för att vara 

aktuella. Det sker lämpligen i den lite lugnare tidsperioden it-verksamheten har 

mellan två reformer.  

Perioden 2022-2024 kommer i hög grad att präglas av arbetet med att förbereda 

och implementera nästa programperiod för den gemensamma jordbrukspolitiken 

som startar 2023. Det görs samtidigt som Jordbruksverket arbetar intensivt med att 

färdigställa starkt försenat utvecklingsarbete för innevarande programperiod och 

                                                      
4 Med reformarbete avser Jordbruksverket det kontinuerliga arbetet med Europeiska 

garantifonden för jordbruket (EGFJ), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

(EJFLU) och Europeiska havs- fiskeri och vattenbruksfonden (EHFVF) eller dess föregångare 

(EHFF). Reformarbetet omfattar med andra ord såväl föregående reform/program, nuvarande 

reform/program och kommande reform/program/strategisk plan. 
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avsluta denna. Det innebär att Jordbruksverket fokuserar på den delen av 

verksamheten och prioriterar resurser till arbete med nuvarande och kommande 

reformperiod. Följaktligen kommer andra viktiga områden och utvecklingsarbeten 

med nödvändighet att få stå tillbaka.  

De starka prioriteringar som görs i arbetet med förberedelse och implementering av 

ny reformperiod innebär också att myndigheten skjuter väsentligt utvecklings- och 

förändringsarbete framför sig, något som Jordbruksverket måste kunna hantera 

under perioden från 2024 och framåt. 

2.3.2 En digitalisering som möjliggör att vi når våra 
verksamhetsmål 
It- och digitaliseringsstrategin ska möta behovet både av att hantera teknisk skuld 

och att vidareutveckla it-stöd som behövs för att nå våra prioriterade 

verksamhetsmål inom andra kärnverksamheter än reformerna. Det gäller till 

exempel arbete med våra djurregister och den nya djurhälsolagstiftningen. 

2.3.3 Minskad teknisk skuld 
För att hantera vår tekniska skuld har vi etablerat en förvaltning av den tekniska 

skulden i våra utvecklingsportföljer. Det finns en öronmärkt budget för att hantera 

den tekniska skulden och vi kommer att följa upp arbetet årligen.  

Teknisk skuld som har påverkan på reformerna ska vi hantera 2021. Övrig teknisk 

skuld hanterar vi från 2024 och framåt. 

För att inte bygga på den tekniska skulden mer avsätter Jordbruksverket tillräcklig 

budget för aktiv förvaltning av våra befintliga system. Vi ska också säkra 

kompetens på Oracle-plattformen, alternativt byta ut plattformen till något annat 

(se nedan under långsiktigt hållbar och säker arkitektur). 

2.3.4 En långsiktigt hållbar och säker arkitektur 
Vi ska färdigställa Jorden 2.05 för att bygga stöd i Jorden6 som följer den 

gemensamma arkitektur som krävs för att säkra nuvarande och nästa reform. 

För att vara bättre förberedda inför reformen 2028-2034 ska vi under 2024 inleda 

arbetet med att ta fram en ny plattform som kan komplettera befintliga plattformar, 

skapa kontinuitet och minska beroendet till en specifik plattform. 

2.3.5 En effektiv digital arbetsmiljö 
Vi ska utforma en digital arbetsmiljö som är utvecklad utifrån helhetssyn, med 

användaren i centrum och som bidrar till en effektivare it-vardag för 

                                                      
5 En beskrivning av Jorden 2.0 finns i avsnitt 4 

6 Jorden är it-systemet som används för handläggning av jordbrukarstöd 
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Jordbruksverkets medarbetare. Detta är en nödvändighet för att vara effektiva såväl 

som för att attrahera rätt kompetens   

2.4 Fördelning av utvecklingsbudget för att nå 
målen 
För att nå målen för reformarbetet, övrig digitalisering, en minskad teknisk skuld, 

en långsiktigt hållbar och säker arkitektur samt en effektiv digital arbetsmiljö 

planerar Jordbruksverket att fördela utvecklingsbudgeten i enlighet med 

nedanstående bild. Utvecklingsbudgeten utgår från budgetunderlaget 2022-2024 

och är uttryckt i timmar för systemutveckling (SU-tid). 

 

Figur 2 Fördelning av utvecklingsbudget historiskt samt planerad fördelning fram till 
2027 

Reformen 2014-2020 har inneburit mycket arbete under lång tid där en del 

fortfarande kvarstår att färdigställa. Detta arbete illustreras med röda staplar i 

ovanstående diagram. Under arbetet har nödvändig förvaltning prioriterats ner, 

vilket syns på låga blå staplar, och på så sätt har en teknisk skuld skapats (svarta 

staplar). Den uppskattade omfattningen på reformen 2023-2027, orange staplar, är 

knappt 60 procent av omfattningen på reformen 2014-2020 och ska genomföras på 

kortare tid.  

Direkt efter arbetet för kommande reform ligger uppstarten på reformen 

2028-2034, gula staplar. Arbete med en ny plattform illustreras med ljusblå staplar 

och arbete som finansieras via öronmärkta medel eller andra källor än 

förvaltningsanslaget med gröna staplar. 
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Figur 3 Roadmap it- och digitaliseringsstrategi 2022-2027 
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3 Scenarioanalys 

3.1 Uppdraget 
Jordbruksverket ska genomföra en scenarioanalys för de vägval som är av särskilt 

stor relevans för den fortsatta utvecklingen. Införandet av 

arealövervakningssystemet AMS bör exempelvis belysas. Jordbruksverket ska för 

dessa scenarier redovisa kostnader, alternativkostnader samt nyttor ur ett kund- 

respektive myndighetsperspektiv. Vad gäller myndighetsperspektivet ska 

handläggning, kontroll, it-förvaltning samt it-utveckling för såväl Jordbruksverket 

som andra berörda myndigheter ingå. Denna del av uppdraget ska utföras i 

samarbete med länsstyrelserna.  

3.2 Kostnader 
Vi har analyserat kostnader för Jordbruksverket respektive länsstyrelserna för de 

processteg som krävs för  implementering av den nya reformen och för löpande 

arbete med reformerna. 

Processteg Vad omfattar processteget? 

 

Planer och 

program 

Omfattar arbete med underlag till behovsanalys (SWOT) 

inför framtagning av program och strategisk plan, att göra 

utredningar och ta fram underlag till program och 

strategisk plan, att ta fram underlag till programbudget 

och att delta i kommittéarbete i EU. 

 

Regler Omfattar att göra utredningar om juridiska aspekter på 

stöden och programmen, ta fram regelträd eller 

motsvarande sammanställning, bistå departementet i 

framtagning av förordningar, ta fram underlag till 

övergångsregler och att ta fram föreskrifter. 

 

It-utveckling Omfattar att ta fram kravspecifikationer till it-utvecklare, 

programmera, testa lösningar, driftsätta system och ta 

fram it-manualer.  

 

It-förvaltning Omfattar att genomföra it-utbildningar, ge support till 

användare, rätta fel och underhålla systemens 

funktionalitet och förebygga uppkomst av teknisk skuld. 

 

Handläggning Omfattar utredningar om villkorstillämpningar, 

processgenomgångar, ta fram processbeskrivningar, ta 

fram rutinbeskrivningar, instruktioner och vägledningar, 

ta fram eventuella manuella blanketter, beslutsbrev m.m., 

utbildning till stödhandläggare, support till 

stödhandläggare, ärendehandläggning, verkställande av 

utbetalning och överklagningar. 
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Processteg Vad omfattar processteget? 

 

Kontroller Omfattar utredningar om villkorstillämpningar och 

kontrollverktyg, processgenomgångar, ta fram 

processbeskrivningar, kontrollinstruktioner, 

rutinbeskrivningar och vägledningar, genomföra 

kontrollurval, utbildning till kontrollanter, support till 

kontrollanter, beställning av satellitdata inklusive analyser 

av data, genomföra kontrollerna inkl. rapportering 

 

Uppföljning och 

resultat 

Omfattar rapportering av  årsräkenskaper, årsrapport, 

indikatorer, måluppföljning, kontrollstatistik, 

förvaltningsförklaring, budgetuppföljning/prognoser, 

revisioner och internkontroll. 

 

Extern 

kommunikation 

Omfattar stödinformation på webben, presskontakter, 

support till kund (kundtjänst) och riktad information till 

vissa kundgrupper. 

 

Ledning och 

styrning 

Omfattar arbete på strategisk, taktisk och operativ nivå 

som utförs av chefer. Operativ ledning i övrigt (t.ex. 

ledning av team eller projektledning) ingår i de andra 

posterna. 

 

 

Vi har begränsat analysen av kostnader till att omfatta Jordbruksverket och 

länsstyrelserna. Övriga myndigheter som också på olika sätt administrerar delar av 

fonderna är Skogsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket, Havs- och 

vattenmyndigheten och Ekonomistyrningsverket7. Vi har inte heller analyserat 

kundernas kostnader. 

3.3 Alternativkostnader 

Alternativkostnaden för att använda en resurs för ett visst ändamål är den nytta (det 

värde) som resursen skulle kunna ge i en alternativ användning. I scenarioanalysen 

beräknar vi alternativkostnaden som skillnaden mellan kostnader i de olika 

scenarierna. Exempelvis innebär en ökad kostnad för att införa 

arealövervakningstekniken fullt ut en minskad kostnad för att genomföra kontroller 

i scenario 3 jämfört med scenario 2.   

3.4 Nyttor  
Vi har analyserat nyttor för Jordbruksverket, länsstyrelserna och kunderna. För 

myndigheterna har vi främst identifierat nyttor i form av möjlighet till 

effektiviseringar och gjort en kvantitativ bedömning. Vi har också analyserat om 

                                                      
7 Dessa myndigheters sammanlagda kostnad uppgick 2020 till cirka 36 miljoner kronor medan 

länsstyrelsernas samlade kostnader samma år var cirka 440 miljoner kronor. 
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investeringar i it-utveckling kan minska risken för finansiella sanktioner. För 

kunderna har vi främst identifierat kvalitativa nyttor.  

 

3.5 Förutsättningar för scenarioanalysen 
Vi har i alla scenarier utgått från att  

 någon form av omfördelning tillämpas inom direktstöden, 

 kontroll av aktiv jordbrukare tillämpas för direkt- och 

kompensationsstöden på ett så enkelt sätt som möjligt, 

 de obligatoriska delarna av arealövervakningssystemet ska tillämpas från 

2023 för gårdsstödet och kompensationsstödet samt från 2024 för övriga 

arealbaserade stöd, 

 vi implementerar det nya kontroll- och sanktionssystem från 2023,  

 vi implementerar den nya genomförandemodellen från 2023 och 

 vägvalen i vår it- och digitaliseringsstrategi. 

Att vi utgår från vägvalen i vår it- och digitaliseringsstrategi innebär bland annat att 

vi ska avsätta tid för att hantera vår tekniska skuld för långsiktig hållbarhet och 

med hjälp av en ansvarsfull förvaltning förhindra att ny teknisk skuld uppstår. 

Detta är en nödvändighet för att bibehålla stabila system över tid och inte 

återupprepa tidigare problem. 
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3.6 Scenario 1  
Scenario 1 utgår från indikerat förvaltningsanslag som inte medger nödvändiga 

resursnivåer under aktuell tid. Detta innebär att omfattningen på den kommande 

reformen måste anpassas och införandet senareläggas. Vi måste också minska 

omfattningen på förvaltningen av befintliga it-system. Övriga delar i 

utvecklingsverksamheten går inte att minska mer utan att äventyra systemens 

funktion. 

 

Figur 4 Budget (uttryckt i systemutvecklingstimmar) för utveckling, förvaltning och 
hantering av teknisk skuld med förvaltningsanslag enligt budgetunderlaget 2022-2024 
som utgångspunkt jämfört med indikerat förvaltningsanslag som utgångspunkt 

Minskningen motsvarar en utvecklingsbudget (uttryckt i systemutvecklingstimmar) 

på ca 45 000 timmar årligen från 2023. Minskningen från 2023 får konsekvenser 

även för 2022, eftersom det inte går att skala ned så mycket på så kort tid och 

samtidigt bibehålla en rimlig effektivitet hos de resurser som är kvar. 

Nedskalningen måste med andra ord börja redan 2022. I analysen har vi utgått från 

att vi börjar nedskalningen andra halvåret 2022. 

För att klara en begränsad budget för reformarbetet har vi analyserat möjligheten 

att senarelägga införandet av två eco-schemes8 till 2024-2026, och att senarelägga 

införandet av arealövervakningssystemet.  

Alternativet att skära i reformarbetet med ”osthyvel”, att leverera it-system som 

inte är kompletta är inte realistiskt. En stor del av de problem som uppstod i 

föregående reform, inklusive finansiella korrigeringar från EU-kommissionen, 

beror på att olika funktioner har driftsatts succesivt inom respektive stödform. För 

att inte upprepa de problemen för kommande reform ska varje stödform hållas ihop 

som en helhet.  

                                                      
8 Ett eco-scheme är en ettårig miljöersättning i Pelare I som finansieras av garantifonden, till 

skillnad från femåriga miljöersättningar i pelare II som finansieras av andra fonder. Ersättningen 

för minskat kväveläckage och ersättningen för ekologisk produktion och omställning till 

ekologisk produktion är idag femåriga miljöersättningar i pelare II. Tanken är att de ska 

omvandlas till eco-schemes i reformen 2023-2027. 
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Eftersom vi måste dra ned även på förvaltningen jämfört med nuvarande budget 

ställer det stora krav på att nyutvecklingsinsatserna levererar kompletta system. 

Förvaltningen måste begränsas till åtgärder för att upprätthålla befintlig 

funktionalitet och för buggrättning. Efterjusteringar och vidareutveckling i 

förvaltning kommer det inte att finnas utrymme för. 

3.6.1 Konsekvenser av att senarelägga införandet av två 
eco-schemes, att senarelägga införandet av 
arealövervakningen och att minska på förvaltningen av it-
system 
De eco-schemes som Jordbruksverket föreslagit i den strategiska planen är 

följande: 

 Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning 

för minskat kväveläckage 

 Ersättning för ekologisk produktion inklusive omställning till ekologisk 

produktion 

 Ersättning för blommande slättbygder 

Ersättningen för minskat kväveläckage och ersättningen för ekologisk produktion 

är miljöersättningar vi har i dag, fast i pelare II. Ersättningen för blommande 

slättbygder är ny, och det är därmed mindre känsligt att senarelägga införandet av 

den ersättningen. För att möta den begränsade budgeten räcker det dock inte med 

att senarelägga ett eco-scheme. Utöver ersättningen för blommande slättbygder 

skulle ersättningen för minskat kväveläckage eller ersättningen för ekologisk 

produktion också behöva senareläggas till 2024-2026. 

Arealövervakning är ett system för systematisk uppföljning av jordbruksmark med 

hjälp av satellitbilder. Från och med nästa reformperiod (2023-2027) ställer EU-

kommissionen krav på att alla medlemsstater ska ha ett arealövervakningssystem. 

Syftet med arealövervakning är att hjälpa till att säkra att EU-medlen används som 

tänkt. Inga ansökningar om arealbaserade stöd får handläggas till utbetalning utan 

att myndigheterna tagit hänsyn till arealövervakningsresultat för den aktuella 

marken. Jordbruksverkets plan är att införa obligatoriska delar av 

arealövervakningen till 2023 och 2024. En begränsad budget skulle göra att vi inte 

kan införa arealövervakning i tid utan först till 2025-2026. 

Vi måste i scenario 1 minska budgeten kraftigt för förvaltning för både it-system 

kopplade till reformerna och Jordbruksverket många andra it-system. Det får stora 

negativa konsekvenser för vår möjlighet att upprätthålla funktionaliteten i 

befintliga it-system och förhindra att ny teknisk skuld byggs upp. Det leder i sin tur 

till ökade kostnader och ineffektivitet i kommande nyutveckling. 
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3.6.1.1 Konsekvenser för kunderna 

För de kunder som vill genomföra miljöåtgärder innebär ett senare införande av två 

eco-schemes antingen att miljöåtgärderna inte kan genomföras eller att 

lantbrukaren genomför miljöåtgärderna utan ersättning. Att genomföra en 

miljöåtgärd innebär en högre produktionskostnad och det finns kostnader till 

exempel för certifieringar. För lantbrukare som redan idag söker ersättning för 

minskat kväveläckage, ekologiskt produktion eller omställning till ekologisk 

produktion skulle en senareläggning av dessa ersättningar i den nya reformen bli 

särskilt kännbara.  

Arealövervakningssystemet är en obligatorisk komponent i det integrerade 

administrations- och kontrollsystemet vilket innebär att vi inte får betala ut stöd 

och ersättningar utan ett fungerande system. Det innebär att konsekvensen för 

kunden blir uteblivet stöd om vi inte inför arealövervakningssystemet i tid. Väljer 

Jordbruksverket och länsstyrelserna att betala ut stöd utan fungerade 

arealövervakningssystem finns risk för finansiella korrigeringar. 

En obligatorisk del av arealövervakningssystemet är ett system för 

tvåvägskommunikation med kunderna. Om vi inte har ett 

tvåvägskommunikationssystem för att hantera arealövervakningsresultaten 

påverkas de kunder som ansöker om arealbaserade stöd och ersättningar på så sätt 

att de inte har möjlighet att dra tillbaka eller ändra sin ansökan för att undvika 

sanktioner. 

3.6.1.2 Konsekvenser för länsstyrelserna 

Om vi senarelägger införandet av två eco-schemes förskjuts tidpunkten då 

länsstyrelserna kostnader för handläggning ökar. Antalet kontrollbesök blir troligen 

oförändrat, eftersom varje kontroll omfattar mer än bara en ersättning. Risken är 

också stor att länsstyrelserna får lägga mer tid på kommunikation med kunder som 

har synpunkter på vilka ersättningar de kan ansöka om. 

Ett senare införande av arealövervakningssystemet innebär å ena sidan att 

länsstyrelserna inte behöver hantera och kommunicera resultatet av 

arealövervakningen med kunderna. Att vi inte får betala ut några pengar till 

kunderna innebär å andra sidan en stor börda i form av kontakter med missnöjda 

kunder. 

Om funktionaliteten i befintliga it-system inte kan upprätthållas kan detta innebära 

längre handläggningstider och därmed ökade kostnader för arbetet med 

administrationen av stöden.  

Om inte nuvarande manuella stödformer och handläggningsmoment kan byggas in 

i övriga system innebär det fortsatt höga kostnader för handläggning samt en 

kvarstående risk för såväl förseningar som felaktiga utbetalningar 
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3.6.1.3 Konsekvenser för Jordbruksverket och 

Regeringskansliet 

Om vi inte inför de eco-schemes Sverige har i sin strategiska plan i tid är risken för 

revisionskritik och risken för mycket stora finansiella sanktioner hög.  

Arealövervakningssystemet är en obligatorisk komponent i det integrerade 

administrations- och kontrollsystemet vilket innebär att vi inte får betala ut stöd 

och ersättningar utan ett fungerande system. Det innebär att konsekvensen för 

kunden blir uteblivet stöd om vi inte inför arealövervakningssystemet i tid. Väljer 

Jordbruksverket och länsstyrelserna att betala ut stöd utan fungerade 

arealövervakningssystem finns risk för finansiella korrigeringar. Eftersom systemet 

är nytt bör det finnas en viss tolerans för förseningar, men vi skulle behöva ägna 

mycket tid åt att bemöta revisionskritik. 

Ett senarelagt införande av två eco-schemes skulle också riskera att leda till att 

Sverige inte uppfyller de minimikrav som medlemsstaterna kommit överens om i 

uppgörelsen om EU-förordningarna. Sverige skulle riskera att tappa tilldelade EU-

medel samt eventuellt riskera andra påföljder.  

En senareläggning av införandet får också konsekvenser för arbetet med reformen 

2028-2034 eftersom vi då måste hantera utvecklingsarbete både på innevarande 

reform (2023-2027) och nästa reform samtidigt. 

Den kraftigt minskade budgeten för att förvalta befintliga it-system, både de som 

används i reformarbetet och de som används för Jordbruksverkets övriga 

kärnverksamhet, påverkar kraftigt vår möjlighet att förhindra att vi arbetar upp ny 

teknisk skuld. Vi kan inte driva arbetet med effektivisering av administrationen 

med hjälp av digitalisering och inte heller använda digitaliseringens möjligheter för 

att skapa nytta för våra kunder. 

3.6.2 Slutsatser scenario 1 

 

Figur 5 Roadmap scenario 1 

Vi ser sammanfattningsvis följande konsekvenser av scenario 1: 

 Vi kan inte implementera en strategisk plan i enlighet med 

Jordbruksverkets förslag. Vi måste anpassa oss genom att antingen 

minska omfattningen i strategisk plan eller dra ut på arbetet i tid. Det 

innebär att vi inte kan betala ut stöd i tid eller inte alls eftersom vi vid 
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en försening inte kan ta del av EU-medel i samma utsträckning. Det 

innebär också stor risk för finansiella sanktioner.  

 Med en budget på den här mycket begränsade nivån krävs en annan 

utformning av jordbrukspolitiken. Det krävs på sikt färre stödformer 

och avsevärt förenklade villkor för respektive stödform jämfört med 

idag. 

 Vi måste kraftigt minska omfattningen på förvaltning av befintliga it-

system. Om funktionaliteten i it-systemen inte kan upprätthållas kan 

det innebära längre handläggningstider och ökade kostnader för 

administrationen av EU-stöd.  

 Vi kan inte investera i digitala lösningar som kan minska kostnaden för 

administrationen och skapa nytta för kunden. 

 Förberedelser för reformen 2028-2034 kan inte starta i tid. 

 Endast minimal vidareutveckling av Jordbruksverkets övriga it-system 

kan genomföras. Det påverkar kraftigt vår möjlighet att förhindra att 

ny teknisk skuld uppstår. Vi kan inte driva arbetet med effektivisering 

av administrationen med hjälp av digitalisering och inte heller använda 

digitaliseringens möjligheter för att skapa nytta för våra kunder. 

3.7  Scenario 2 
Scenario 2 utgår från omfattningen i den strategiska planen som Jordbruksverket 

har föreslagit med en utvecklingsbudget som motsvarar budgetunderlaget. Se 

bilaga 1 för vilka åtgärder i strategiska planen som ingår i scenario 2. 

I scenario 2 utgår vi ifrån att arbetet med nästa och kommande jordbrukspolitiska 

reform för perioden 2023-2027 respektive 2028-2034 hålls på en restriktiv nivå. 

Detta är en nödvändighet för att komma i fas med en ansvarsfull förvaltning. På 

grund av försenad programstart perioden 2023-2027 följer utvecklingsarbetet med 

de två reformerna direkt efter varandra samtidigt som den uppbyggda tekniska 

skulden och ett plattformsbyte måste hanteras. Vi är sårbara för förändrade 

förutsättningar som till exempel en utvidgning av den strategiska planen. 

Även i detta scenario måste vi dra ned på förvaltningen jämfört med nuvarande 

förvaltningsbudget, men inte lika mycket som i scenario 1. Det ställer stora krav på 

att nyutvecklingsinsatserna levererar kompletta system. Förvaltningen måste 

begränsas till åtgärder för att upprätthålla befintlig funktionalitet, buggrättning och 

tekniskt underhåll. Vidareutveckling i förvaltning kommer det inte att finnas 

utrymme för.  
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3.7.1 Slutsatser scenario 2 

 

Figur 6 Roadmap scenario 2 

Vi ser sammanfattningsvis följande konsekvenser av scenario 2: 

 Vi klarar att genomföra kommande reform enligt Jordbruksverkets 

förslag till strategisk plan i tid men är sårbara för förändrade 

förutsättningar som till exempel en utvidgning av den strategiska 

planen. 

 Utrymmet för att vidareutveckla it-systemen på grund av eventuell 

revisionskritik under reformperioden 2023-2027 är mycket litet. 

 Vi måste minska förvaltningen av befintliga it-system, dock inte så 

mycket som i scenario 1. Om funktionaliteten i it-systemen inte kan 

upprätthållas kan det innebära längre handläggningstider och ökade 

kostnader för administrationen av EU-stöd. 

 Vi kan inte göra någon vidareutveckling av systemen när de övergått i 

förvaltning. 

 Vi kan inte investera i digitala lösningar som kan minska kostnaden för 

administrationen och skapa nytta för kunden.  

 Förberedelser för reform 2028-2034 kan starta i tid 

 Vi kan genomföra viss vidareutveckling av övriga it-system. 

3.8  Scenario 3  
Scenario 3 utgår från en mer omfattande strategisk plan än den som 

Jordbruksverket föreslagit. Implementeringen av ytterligare två eco-schemes ingår, 

liksom en mer omfattande implementering av  arealövervakningstekniken än i 

scenario 1 och 2, och med en långsiktig budget som tillåter oss att göra 

investeringar som skapar effektiviseringar och kundnytta, men ändå  är realistisk 

att genomföra resursmässigt. Se bilaga 1 för vilka åtgärder i den strategiska planen 

som ingår i scenario 3.  

Kostnader och nyttor för följande investeringar har analyserats i scenario 3: 

 Fullt nyttjande av den potential som arealövervakningstekniken kan ge 

 Förbättrat it-stöd för de åtgärder och beräkningar som idag hanteras i det 

Excel-baserade systemet Plantan. 

 Förbättringar i it-stöden för projekt- och företagsstöd,  

 System utan ansökan för jordbrukarstöd (ett så kallat claimless system) 
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Vi har också analyserat kostnader och nyttor av investeringar i andra 

kärnverksamheter än reformarbetet, men på en mer övergripande nivå. 

3.8.1 Arealövervakning 
Från och med att den nya reformen träder i kraft ställer EU-kommissionen krav på 

att alla medlemsstater ska ha ett arealövervakningssystem som en del i kontroll- 

och sanktionssystemet. Arealövervakningssystemet bygger på analys av 

satellitbilder och andra digitala verktyg, till exempel geotaggade foton.  

I ett första steg kommer de obligatoriska delarna av arealövervakningssystemet att 

införas. Det innebär att alla arealövervakningsbara villkor i gårdsstödet och 

kompensationsstödet ska följas upp med hjälp av satellitbilder och avvikelser ska 

kommuniceras med stödsökanden för åtgärd. Arealövervakningstekniken kan 

endast mäta förändringar över tid när det gäller till exempel jordbearbetning eller 

typ av gröda. Tekniken lämpar sig inte för detaljerad mätning av arealer. 

De obligatoriska delarna av arealövervakningen innebär inte att vare sig 

Jordbruksverket eller länsstyrelserna kan minska administrationen. Den ökar 

snarare eftersom vi måste kommunicera resultatet av arealövervakningen med 

lantbrukaren och hantera återkopplingen. Vi kan ersätta fältbesök med 

arealövervakning först på längre sikt efter att vi implementerat mer av 

arealövervakningstekniken och gjort verksamhetsförändringar som att formulera 

om villkor för att möjliggöra användning av arealövervakningstekniken. 

På längre sikt kan vi implementera mer av arealövervakningstekniken. Det skulle 

på sikt kunna medföra att vi till exempel kan minska ned på antalet kontrollbesök, 

genomföra kortare kontrollbesök och identifiera mark som ingen ansöker om stöd 

för. Det är inte obligatoriskt att ersätta fältbesök med arealövervakning. EU-

kommissionen ställer krav på oss att använda arealövervakning för att stärka 

tillförlitligheten i rapporteringen av indikatorer. 

Investeringen i arealövervakningstekniken kan göras på olika nivåer. Väljer vi att 

investera fullt i tekniken är kostnaden väldigt hög, och den ökade nyttan den ger 

består i huvudsak av nyttor för kunden och för EU. Effektiviseringsnyttan för 

berörda myndigheter i form av färre och kortare kontroll- och ajourhållningsbesök 

är inte så stor.  

Nedanstående graf visar en sammanfattning av kostnads- och nyttokalkylen för en 

investering i arealövervakningstekniken fullt ut med en hemtagningsperiod9 på sju 

år. Att vi valt sju år beror på att det motsvarar en reformperiod samt att livslängden 

på ett it-system utan att göra större insatser ligger på liknande tid. 

                                                      
9 Hemtagningsperiod = den tid vi har nytta av investeringen innan vi måste göra en ny 

utvecklingsinsats.  
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Figur 7 Kostnads- och nyttokalkyl för maximalt nyttjande av 
arealövervakningstekniken 

Kalkylen visar att kostnaden för en investering i fullt utnyttjande av 

arealövervakningstekniken inte återbetalar sig, genom sparad arbetstid, på sju år. 

De nyttor (sparad arbetstid) som visas i grafen är effektiviseringsnyttor för 

Jordbruksverket och länsstyrelserna i form av kortare och färre kontroll- och 

ajourhållningsbesök. Effektiviseringen fördelar sig enligt förhållandet 30 procent 

på Jordbruksverket och 70 procent på länsstyrelserna. 

Kundens nyttor har inte värderats i pengar. Förenklingsgruppen10 menar att det 

finns tydliga fördelar med färre och kortare fältbesök och att tekniken underlättar 

för lantbrukaren att göra rätt och vidta åtgärder proaktivt. Det finns dock en risk att 

en del skulle känna sig ständigt övervakade. 

EU-kommissionen har ett starkt intresse av att medlemsstaterna implementerar 

arealövervakningstekniker. Rapporteringen blir mer tillförlitlig och systemet ger en 

ökad trovärdighet för utbetalningsstället när det gäller god förvaltning av fondernas 

medel. Risken för finansiella korrigeringar kan minska. 

I bilaga 2 finns en mer detaljerad beskrivning av nyttorna för olika intressenter. 

                                                      
10 Förenklingsgruppen har inrättats efter ett regeringsbeslut 2020. Gruppen. består av personer 

från Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Ekologiska lantbrukarna, Lokal 

Utveckling Sverige (LUS), länsstyrelserna, Branschrådet för Lantbrukets rådgivningsföretag, 

Hela Sverige ska leva, Byanätsforum, Ludvig & Co, Tillväxtverket, Skogsstyrelsen och 

Sametinget. Gruppens fokus är förenklingar för kunden i reformarbetet CAP 2021-2027. 
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3.8.2 Bygga it-stöd för manuella moment 
Jordbruksverket tvingades under 2017 att göra bortprioriteringar i projektet Jorden 

eftersom det inte var möjligt att leverera all funktionalitet i tid. Lösningen bestod 

istället av att utveckla ett antal beräkningsmallar i Excel med rutiner och listor med 

uppgifter från it-systemet som stöd i handläggningen. Beräkningsmallarna i Excel 

klassades som ett system och fick namnet Plantan. 

Idag fungerar excelmallarna i Plantan så att man manuellt lägger in avvikelser från 

fältkontroller och en del administrativa kontroller i excelmallen. Med hjälp av 

ansökta uppgifter och en del formler i excel beräknas sedan ett belopp i pengar som 

ska läggas in som avdrag i handläggningssystemet Jordens beslutsberäkning. 

Dessutom lägger man i de flesta fall manuellt in bidragsberättigande uppgifter 

såsom konstaterad areal.  

I Plantan finns också mallar för handläggning av vissa miljöersättningar. Det 

skapar problem vid rapportering till kommissionen bland annat eftersom Plantan 

saknar kopplingar till t.ex. blockdatabasen. Det gör att vi inte kan rapportera vilka 

arealer som berörs av ersättningarna på ett korrekt sätt. 

Nedanstående graf visar en sammanfattning av kostnads- och nyttokalkylen för en 

investering i bättre it-stöd för manuella moment med en hemtagningsperiod på 

sju år. Att vi valt sju år beror på att det motsvarar en reformperiod samt att 

livslängden på ett it-system utan att göra större insatser ligger på liknande tid. 



27 

 

Figur 8 Kostnads- och nyttokalkyl för att bygga bättre systemstöd istället för Plantan 

Kalkylen visar att kostnaden för investeringar i att bygga bättre systemstöd för de 

sanktionsberäkningar och den handläggning som idag sker i excelmallar i Plantan 

skulle ge stora nyttor i form av effektiviseringar i handläggningen. 

Effektiviseringen fördelar sig enligt förhållandet 5 procent på Jordbruksverket och 

95 procent på länsstyrelserna. Risken för felregistreringar minskar vilket minskar 

risken för felaktiga utbetalningar samtidigt som spårbarheten i ärendet ökar.  

Den minskade risken för finansiella sanktioner har vi inte räknat med i kostnads- 

och nyttokalkylen men den är viktig att ha med i beslutsunderlaget, eftersom risken 

för sanktioner är påtaglig. Plantan som systemstöd har ifrågasatts vid revisioner 

och varit en av orsakerna till att Jordbruksverkets ackreditering som 

utbetalningsställe står under prövning. Sanktionsrisken som kan begränsas vid 

ytterligare automatisering är omkring 10 miljoner kronor årligen. 

Kundens nyttor i form av snabbare handläggning, korrekta utbetalningar och 

minskad risk för försenade utbetalningar har inte värderats i pengar. 

Förenklingsgruppen menar att återkrav är mer negativt än försenade utbetalningar. 

Att ha ett säkert systemstöd för beräkning av avdrag och sanktioner är viktigt 

eftersom det bidrar till korrekta utbetalningar. 

I bilaga 2 finns en mer detaljerad beskrivning av nyttorna för olika intressenter. 
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3.8.3 Förbättringar i it-system för projekt- och företagsstöd 
Vi har analyserat nyttor av några olika förbättringar i systemstöden för ansökan och 

handläggning av projekt- och företagsstöd. 

Automatiserade beslut för projekt och företagsstöd. Idag beslutas ansökan om 

stöd och ansökan om utbetalning digitalt i handläggningssystemet. Däremot skrivs 

beslutsbreven helt manuellt av handläggaren, sparas i kundens digitala akt och 

skickas sedan till kunden. Automatiserade beslut innebär att besluten genereras via 

handläggningssystemet och handläggaren behöver bara komplettera med mer 

specifik information. Utvecklingsinsatsen skulle spara tid i handläggningen och 

kvaliteten på besluten skulle öka. 

Ändringsansökningar i e-tjänsten. Kunder som ansöker om projekt- och 

företagsstöd har behov av att göra ändringar i ansökan, Det kan till exempel röra 

förlängning av slutdatum eller ändringar av budget. Idag skickar kunden in en 

ändringsansökan på papper, som sedan måste hanteras av handläggaren manuellt. 

Om vi skapar möjlighet för kunden att göra sin ändringsansökan digitalt i e-tjänsten 

för ansökan om projekt- och företagsstöd minskar vi de manuella momenten för 

handläggaren och kunden slipper skicka in en pappersansökan 

Systemstöd för förenklade kostnadsalternativ. För vissa typer av kostnader 

används schabloner (förenklade kostandsalternativ) som i sig förenklar både 

ansökan och handläggning av ärendet. I e-tjänsten finns dock inte stöd för när 

förenklade kostnadsalternativ kan eller ska användas, vilket skapar förvirring både 

för den som söker och för den som handlägger ärendet. Möjligheten till 

effektivisering med förbättrat systemstöd är begränsad, men den stora nyttan är 

tydligheten för stödmottagaren och att risken för fel minskas. 

Systemstöd för urvalskriterier och resultatstyrning. Det är idag otydligt för 

stödsökande vilket underlag som ska skickas med ansökan om projekt- och 

företagsstöd för att handläggaren ska kunna bedöma urvalskriterierna. 

Handläggaren har också svårt att bedöma vad i ansökan som är underlag till vilket 

kriterium. I stort sett alla ärenden måste kompletteras med underlag för att 

handläggaren ska kunna bedöma urvalskriterierna. Vid revision har vi fått 

påpekanden om att dokumentationen är bristfällig, att det är svårt att följa hur 

ärendet handlagts och att olika handläggare gör olika bedömningar. Det 

grundläggande syftet med urvalskriterierna är att styra mot målen för 

interventionerna. De ansökningar som ger bästa måluppfyllelsen ska beviljas stöd. 

Urvalskriterierna är därmed ett viktigt verktyg för att målen ska uppnås. Vid låg 

måluppfyllelse mot milstolpar eller slutmål kan urvalskriterierna behöva ändras så 

att de styr bättre mot målen. Ett sammanhållet system för urvalskriterier som 

hänger ihop med interventionslogiken är därför nödvändigt. Med ett bättre stöd i e-

tjänsten kan sökanden guidas så att rätt underlag kan skickas med från början, 

myndigheternas handläggning förenklas och det blir lättare för Jordbruksverket att 

styra mot resultatmålen.  
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Nedanstående graf visar en sammanfattning av kostnads- och nyttokalkylen för en 

investering i bättre it-stöd för ansökan och handläggning av projekt- och 

företagsstöd med en hemtagningsperiod på sju år. Att vi valt sju år beror på att det 

motsvarar en reformperiod samt att livslängden på ett it-system utan att göra större 

insatser ligger på liknande tid. 

 

Figur 9 Kostnads- och nyttokalkyl för investeringar i it-stöd för projekt- och 
företagsstöd 

Kalkylen visar att kostnaden för investeringar i att bygga bättre systemstöd för 

ansökan och handläggning av projekt- och företagsstöd skulle ge stora nyttor i form 

av effektiviseringar i handläggningen. Effektiviseringen fördelar sig enligt 

förhållandet 5 procent på Jordbruksverket och 95 procent på länsstyrelserna. 

Den minskade risken för finansiella sanktioner har vi inte räknat med i kostnads- 

och nyttokalkylen men den är viktig att ha med i beslutsunderlaget. Om vi inte 

ändrar hur vi arbetar med urvalskriterier är risken överhängande att kommissionen 

anser att vi har en brist i en nyckelkontroll. Om vi kan begränsa skadan för fonden 

till 1-2 nyckelkontroller riskerar vi en sanktion på närmare 400 miljoner kronor 

visar en preliminär beräkning i en pågående revision. Kan vi inte begränsa skadan 

för fonden eller om vi har kvarstående brister vid förnyad revision kan 

sanktionsbeloppet bli betydligt högre. 

Kortare handläggningstider för projekt- och företagsstöd är en stor nytta för 

kunderna som ansöker om stöd menar förenklingsgruppen. I nuläget har 

handläggande myndigheter kommit ikapp med handläggningstiden och det är 

viktigt att vi inte återgår till den tidigare situationen. 
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I bilaga 2 finns en mer detaljerad beskrivning av nyttorna för olika intressenter. 

 

3.8.4 System utan ansökan för jordbrukarstöd (claimless 
system) 
Med system utan ansökan avses i det här sammanhanget ett ansökningssystem för 

areal- och djurbaserade stöd där myndigheterna hämtar nödvändig information om 

en specifik kunds arealer och djur i de egna registren. Kunden behöver därmed inte 

lämna uppgifter som myndigheten redan har tillgång till.  

Eftersom ett system utan ansökan bland annat förutsätter att vi använder mer av 

arealövervakningstekniken ser vi ingen möjlighet att investera förrän efter 2028. Vi 

har inte gjort någon kvantifiering av vare sig kostnad eller nytta av en sådan 

investering. 

3.8.5 Investeringar i systemstöd för andra 
kärnverksamheter  
Jordbruksverket har ett brett uppdrag och de kärnverksamheter som inte hanterar 

reformerna har under en längre tid fått stå tillbaka till förmån för arbetet med 

reformerna. Mot bakgrund av detta finns ett stort behov av att digitalisera och 

automatisera processer. I många fall finns redan it-stöd, men de behöver 

vidareutvecklas eller moderniseras.  

 

Figur 10 Graf med fördelning av utvecklingsbudgeten på olika verksamheter 2012-
2027 

De mörkblå staplarna i grafen visar den andel av utvecklingsbudgeten som lagts på 

andra kärnverksamheter än reformarbetet 2012-2020 och hur planen ser ut framåt.  

Utrymmet för it-utveckling för att tillgodose behoven i övrig kärnverksamhet måste 

ökas jämfört med nuvarande reformperiod och hållas på en konstant, förutsägbar, 

men restriktiv nivå. Om budgeten utökas med ytterligare 15 000 

systemutvecklingstimmar per år under perioden 2024-2027 kan behovet av 
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vidareutveckling och modernisering av IT tillgodoses i högre utsträckning, vilket 

innebär att följande initiativ kan genomföras under perioden. 15 000 

systemutvecklingstimmar måste kompletteras med verksamhetstid och övriga 

kostnader. Omräknat till kronor motsvarar det en investering på cirka 24 miljoner 

per år. 

3.8.5.1 Vidareutveckling av gemensamma handläggningssystem 

Idag används ett generellt ärendehandläggningssystem för många processer i andra 

kärnverksamheter än reformarbetet. Det finns behov av att lägga till funktioner som 

betaltjänster och registerfunktioner kopplat till ärendehanteringssystemet.  

Utöver vidareutveckling av det gemensamma handläggningssystemet finns stora 

behov av modernisering av djuravdelningens generella ärende- och 

kontrollhanteringssystem och därtill kopplade e-tjänster.  

Nyttan består i huvudsak av effektiviseringar i Jordbruksverkets arbete (minskad 

arbetstid), förenklingar för kunder och en ökad kvalitet genom minskad manuell 

hantering av data. 

3.8.5.2 Vidareutveckling av system för digital samverkan 

För att underlätta för våra kunder finns behov av att utbyta information digitalt 

mellan myndigheter inom Sverige men även inom EU och med EU-kommissionen. 

Det kräver en omfattande it-utveckling i samverkan med andra. 

3.8.5.3 Anpassningar till lantbrukets databasinfrastruktur och 

fortsatt satsning på öppen data 

Satsningar på en databasplattform för svenskt jordbruk kan innebära ett behov av 

anpassningar av flera befintliga it-system för att möjliggöra delning av data. Det 

kan vara fråga om att både hämta och lämna data.  

Nyttan består i huvudsak av att vi skapar möjligheter för utveckling och innovation 

i lantbruket. 

3.8.5.4 Förbättringar i systemet för prognos och varning för 

växtskadegörare 

Syftet med systemet för prognos och varning är i första hand att ge en dagsaktuell 

och objektiv bild av de olika växtskadegörare som finns i de olika grödorna för 

lantbruk, frilandsodling samt frukt- och bärodling. Informationen används sedan i 

rådgivningen för att behovsanpassa användningen av växtskyddsmedel. Ett 

kommande utvecklingsprojekt innehåller både utökning med nya grödor och 

anpassning till nya tekniska möjligheter för till exempel registrering av data. 

Nyttan består i huvudsak av förbättrad anpassning av bekämpningsinsatserna till 

behoven på gårdsnivå och miljövinster då eventuell överanvändningen av 

växtskyddsmedel undviks. 
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3.8.5.5 Investeringar för ökad kvalitet i Jordbruksverkets 

register 

Jordbruksverket har en omfattande hantering av register. Det rör sig dels om 

djurregister som är ett viktigt redskap vid begränsning av smittsamma 

djursjukdomar, dels om register kopplade till växtskydd och växtnäring. Vi har 

behov av att likrikta hur våra register är uppbyggda för att få en säkrare hantering 

av data och personuppgifter, lägre förvaltningskostnader och enklare att skapa 

integrationer mellan system. Väl fungerande integrationer mellan djurregister och 

handläggningssystem är en förutsättning för system utan ansökan (claimless 

system) för jordbrukarstöd. 

3.8.6 Slutsatser scenario 3 

 

Figur 11 Roadmap scenario 3 

 

Vi ser sammanfattningsvis följande konsekvenser av scenario 3: 

 Vi klarar att genomföra kommande reform enligt Jordbruksverkets 

förslag till strategisk plan i tid. 

 Vi klarar även av en viss utökad omfattning på strategisk plan med 

något förskjuten öppning. 

 Vi kan genomföra en långsiktig förvaltning av våra it-system. 

 Förberedelser för reform 2028-2034 kan starta i tid. 

 Vi klarar av att implementera mer än obligatoriska delar av 

arealövervakningstekniken. 

 Vi kan långsiktigt vidareutveckla it-systemen för att bli mer effektiva i 

vår och andra myndigheters administration och för att skapa nytta för 

våra kunder. Se exempel i road-map ovan. 

 Vi kan minska risken för revisionskritik och finansiella sanktioner 

genom att vidareutveckla it-system för till exempel 

sanktionsberäkningar för jordbrukarstöd och bedömning av 

urvalskriterier för projekt- och företagsstöd. 
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3.9 Sammanfattande slutsatser efter 
scenarioanalysen 
Tabell 1 Sammanfattning av scenarioanalysen 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Förutsättningar 
budget 

Indikerat 
förvaltningsanslag 

Budgetunderlaget 
2022-2024 

Större långsiktigt 
förvaltningsanslag 

Konsekvenser Vi klarar inte att 
implementera 
reformerna i tid. 

 

Försenade eller 
uteblivna 
utbetalningar. 

 

Risk för finansiella 
sanktioner. 

 

It-system slutar 
fungera pga. minskad 
förvaltning. 

Vi klarar reformerna 
i tid men är sårbara 
för ändrade 
förutsättningar. 

 

Vi kan inte göra 
investeringar som 
möjliggör 
effektiviseringar och 
kundnytta. 

 

Risken för 
revisionskritik och 
finansiella 
sanktioner kvarstår 

Vi klarar reformerna i 
tid. 

 

Vi kan minska risken 
för revisionskritik och 
finansiella sanktioner. 

 

Vi kan göra 
investeringar som 
möjliggör 
effektiviseringar och 
kundnytta. 

 

 

 

Scenario 1 kräver enklare och färre stöd för att vara långsiktigt hållbart. Med den 

strategiska plan vi nu arbetar utifrån riskerar vi försenade och uteblivna 

utbetalningar samt finansiella sanktioner i scenario1. Vi utnyttjar inte potentialen vi 

ser att minska administrationen och skapa större kundnytta och det finns risk att it-

system slutar fungera på grund av minskad förvaltning. 

Scenario 2 medger visserligen en omfattning av kommande reform enligt 

Jordbruksverkets förslag till strategisk plan, men vi är sårbara för förändrade 

förutsättningar. Vi kan inte göra de investeringar som behövs för att minska 

kostnaden för administrationen och för att skapa användarvänliga it-system som 

minskar risken för fel. Den revisionskritik och risk för finansiella sanktioner som vi 

har idag på grund av bristfälliga it-stöd för till exempel sanktionsberäkningar för 

jordbrukarstöd och bedömning av urvalskriterier för projekt- och företagsstöd 

kvarstår i scenario 2. 

Vi ser i scenario 3 att det finns potential för att öka effektiviteten, öka kundnyttan 

och minska risken för sanktioner, men det kräver investeringar. Analysen visar till 

exempel att en förhållandevis liten investering i att bygga it-stöd för manuella 

moment, till exempel sanktionsberäkningar, skulle ge en stor nytta i form av lägre 

kostnader för administrationen, minskad risk för fel i handläggningen och minskad 

risk för revisionskritik och finansiella sanktioner.  
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Figur 12 Systemutvecklingsbudget i timmar med olika scenarier 

Grafen visar hur Jordbruksverkets totala utvecklingsbudget, uttryckt i 

systemutvecklingstimmar, skiljer sig åt för de tre olika scenarierna.  
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4 Större planerade 
utvecklingsprojekt 2021-2023 med 
koppling till EU-fonderna 

Redovisning av större planerade utvecklingsprojekt för perioden 2021 till och med 

2023 med koppling till EU-fonderna.  

4.1 Arealövervakning 

 

Figur 13 Satellitbild för arealövervakning 

4.1.1 Bakgrund 
Arealövervakning är ett system för systematisk uppföljning av jordbruksmark med 

hjälp av satellitbilder. Bilderna hämtas från de satelliter benämnda Sentinel som 

skickades upp 2017. Satelliterna ingår i ESA:s program Copernicus.  

Från och med nästa reformperiod ställer EU-kommissionen krav på att alla 

medlemsstater ska ha ett arealövervakningssystem. Syftet med arealövervakning är 

att hjälpa till att säkra att EU-medlen används som tänkt. Sentinel-satelliterna 

levererar lågupplösta bilder. Bilder tas flera gånger per vecka och bildserierna 

används för att spåra förändringar över tid. Resultatet berättar om plöjning, skörd 

eller andra övervakningsbara fenomen är ”påvisat”, ”ej påvisat” eller ”ej 

analyserbart”. 

 



36 

 

Inga ansökningar om arealbaserade stöd får handläggas till utbetalning utan att 

myndigheterna tagit hänsyn till arealövervakningsresultat för den aktuella marken. 

På längre sikt kan arealövervakningen ha funktion för att stödsökande ska kunna 

följa status på ansökta marker, hjälpa till och ersätta fältbesök, underlag till 

kontrollurval och ajourhållning, identifiera potentiellt nya stödmottagare samt bidra 

till att vi kan införa ansökningsfria stöd, d.v.s. vi kan se vilka arealer som är 

stödberättigande och betala ut utan att den som äger marken behöver söka stöd 

(claimless system).  

4.1.2 Omfattning och resultat 
Arbetet med att införa arealövervakning i Sverige inför kommande reformperiod 

startade våren 2021 efter flera förstudier inom olika områden kopplat till 

arealövervakningen. Uppdraget omfattar att införa de delar som är obligatoriska 

från 2023: 

 Medlemsstaterna ska inte betala ut EU-stöd till så kallade röda fall. Ett rött 

fall är en ansökan som enligt arealövervakningsresultatet inte uppfyller ett 

stödvillkor. 

 Det ska upprättas en tvåvägskommunikation mellan den stödsökande och 

myndigheten för att kunna kommunicera och följa upp röda fall. 

 De arealövervakningslösningar som vi tar i bruk ska uppfylla 

kommissionens kvalitetskrav, en s.k. Quality Assessment (QA). 

Det estimerade budgetbehovet fram till mars 2024 är totalt mellan 50 000 och 

75 000 timmar, varav 35 000-50 000 timmar utgör systemutvecklingstimmar. 

Estimaten kommer att justeras när vi får mer information från EU-kommissionen 

om vad det är som måste arealövervakas. 

4.2 Basen 

4.2.1 Bakgrund  
Syftet med projektet Basen är att bygga ett nytt it-system för att hantera 

Blockregistret (blockdatabasen). Blockregistret är ett centralt system för 

jordbrukarstöden. Utan en fungerande blockdatabas går det inte att säkerställa 

korrekta utbetalningar av EU-stöd, som är en av Jordbruksverkets mest prioriterade 

uppgifter. För alla arealbaserade stöd sker en automatisk kontroll i handläggningen 

för att säkerställa att ansökt areal finns i blockregistret samt för all blocklagd areal 

att utbetalning högst sker en gång per stödform. Kraven från EU- kommissionen på 

blockregistret är högt ställda, registret ska hålla god kvalitet och kontinuerligt 

uppdateras.  
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4.2.2 Omfattning och resultat 
Projektet Basen ska leverera ett helt nytt it-system för att hantera blockdatabasen. 

Det nya systemet ska ersätta nuvarande system, Multikuben, som är föråldrat och 

inte framtidssäkert.  

Projektet Basen har en budget på drygt 64 000 timmar varav drygt 46 000 timmar 

avser systemutvecklingstimmar under projektets löptid på 2,5 år.  

Projektet är i slutfas av utvecklingen med planerad driftsättning den 6 december 

2021. Under projektets gång har vi aktivt arbetat med prioritering av krav, 

effektivisering av arbetssätt samt arbetsmiljö, de senare två har varit extra viktigt 

under pandemin. Det har inte varit enkelt eller problemfritt, problem på vägen har 

professionellt hanterats och eliminerats genom bra engagemang och samarbete 

mellan alla projektmedlemmar från Jordbruksverket och länsstyrelserna. 

Med kort tid kvar kan vi med hög sannolikhet prognostisera att vi ser ut att hinna 

med alla prioriterade krav, vi gör det inom projektets tidsram, inom tilldelad budget 

samt med god kvalitet.  

4.3 Jorden 2.0 

4.3.1 Bakgrund 
It-systemet Jorden har utvecklats för hanteringen av jordbrukarstöd. I samband 

med att arkitektur och design utformades för drygt tio år sedan valdes några 

arkitekturmönster och tekniker som visade sig vara alltför komplexa. Dessa har 

starkt bidragit till de problem och brister i både införande och förvaltning som har 

funnits fram tills idag.  

En arbetsgrupp arbetade under våren och sommaren 2019 i en förstudie för att 

identifiera vad som behöver göras för att förbättra situationen. Effektmålen för 

arbetet har varit att uppnå minskad komplexitet i systemet för en ökad 

leveransförmåga, minskad datamängd samt möjliggöra mer fristående 

utvecklingsarbete i delar av systemet. Målsättningen var att minska tiden för 

nyutveckling, vilket är nödvändigt för att kunna implementera kommande reform, 

samt att sänka löpande förvaltningskostnader. Resultatet utformades i form av 

avgränsade och prioriterade åtgärdspaket. Under hösten 2019 startade en 

genomförandefas och enligt plan ska den avslutas i december 2021.  

4.3.2 Omfattning och resultat 
Under genomförandefasen så konstaterades rätt snart att komplexiteten i 

förändringsarbetet hade underskattats vilket innebar förseningar i tidplanen. De 

åtgärder som hade fokus på att minska tiden och kostnaden för nyutveckling under 

kommande reformperiod har prioriterats framför åtgärder som hade fokus på att 

minska förvaltningskostnader.  

Förbättringar har genomförts genom att: 
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 skapa separata historiktabeller och arkivloggar för att kunna förändra 

produktionsdata samt minska storleken på produktionsmiljön med full 

spårbarhet 

 skapa ett fast processflöde för hela applikationen för att få en tydlig 

process 

 kapsla in, bygga om och anpassa både centrala moduler och stödmoduler 

för att de ska vara mer fristående samt kunna ligga till grund för nya 

moduler 

 minska komplexiteten för att bygga regelhanteringen 

 skapa tydliga regelloggar för att kunna följa vad som har hänt med 

ansökningarna under hela processen i applikationen 

På grund av den hårda prioriteringen under genomförandefasen så kommer inte alla 

mål att uppfyllas. De delar som har låg förändringsgrad i kommande reform 

behåller befintlig arkitektur och regelimplementation. Förvaltningskostnaden och 

den tekniska skulden kvarstår därmed i dessa delar.  

Huvudmålet att den nya arkitekturen i Jorden 2.0 ska möjliggöra implementation 

av nya reformen på befintlig plattform kommer dock att uppfyllas. 
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Bilaga 1. Omfattning scenarier 

Åtgärder i strategiska planen som ingår i scenario 
2 

Utgångspunkten är att samtliga stöd och ersättningar enligt nedan ska införas 2023 

om inget annat anges. För havs- och fiskeriprogrammet ska stöden införas mellan 

den 1 december 2021 och 1 april 2022. 

Jordbrukarstöd 

Pelare I - direktstöd 

 Gårdsstöd 

 Nötkreatursstöd 

 Stöd till unga jordbrukare 

Pelare I – eco-schemes 

 Ersättning för mellangröda för kolinlagring, fånggröda och vårbearbetning 

för minskat kväveläckage 

 Ersättning för ekologisk produktion inklusive omställning till ekologisk 

produktion 

 Ersättning för blommande slättbygder 

Pelare II - ersättningar 

 Kompensationsstöd 

 Ersättning för skyddszoner och anpassade skyddszoner 

 Ersättning för skötsel av våtmarker och dammar 

 Ersättning för hotade husdjursraser 

 Ersättning för betesmark och slåtterängar utan åtagandeplaner men 

inklusive ny markklass för myrslåtter 

 Ersättning för fäbodar 

 Djurvälfärdsersättning för suggor 

 Djurvälfärdsersättning för kor 

 Djurvälfärdsersättning för får 

Projekt- och företagsstöd 
 Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 

 Kompetensutveckling 

 Leader i landsbygdsfonden 

 Startstöd till unga jordbrukare 

 Innovationsstöd EIP 

 Samarbete 
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 Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 

 Investeringsstöd för jobb och tillväxt (inklusive förädling) 

 Investeringsstöd för strukturkalkning och kalkfilterdiken 

 Investeringsstöd för bevattningsdammar 

 Investeringsstöd för restaurering av slåtterängar och betesmarker 

 Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker 

 Stöd till biodlingssektorn 

 Stöd till lantrasföreningar 

Övrigt 
 Någon form av omfördelning (capping, degressivitet eller 

omfördelningsstöd) tillämpas inom direktstöden 

 Aktiv jordbrukare enligt negativlista modell tillämpas för direktstöden och 

kompensationsstödet 

 Arealövervakning från 2023 (obligatoriska delar) 

 Nya kontroll- och sanktionssystem 

 Ny genomförandemodell från 2023 

Projekt- och företagsstöd inom havs-, fiskeri- och 
vattenbruksprogrammet 

 Investeringar ombord 

 Investeringar för utveckling av hamnar och landningsplatser 

 Innovationsprojekt inom fiske 

 Kompetensutveckling och bilda nätverk inom fiske 

 Ersättning för hanteringskostnader för fällda sälar inom ramen för 

licensjakt eller  

 Skyddsjakt 

 Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet 

 Kontroll och tillsyn av fiske -stöd till ansvarsmyndigheter 

 Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till företag 

 Datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken 

 Skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald 

 Insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp 

 Investeringar för hållbara vattenbruk 

 Startstöd för hållbara vattenbruk 

 Innovationsprojekt inom vattenbruk 

 Kompetensutveckling och bilda nätverk inom vattenbruk 

 Djurs hälsa och välfärd inom vattenbruk 

 Investeringsstöd för diversifiering och förädling av fiske- och 

vattenbruksprodukter 

 Investeringsstöd för beredningsindustrin för fiske- och 

vattenbruksprodukter 

 Certifiering av fiske- och vattenbruksprodukter 
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 Bilda producentorganisationer inom fiske, vattenbruk och beredning 

 Produktions- och saluföringsplaner för fiske, vattenbruk och beredning 

 Genomförande av havsmiljödirektivet 

Scenario 1 
Samma åtgärder som i scenario 2 minus: 

Ett eco-scheme från 2023 jämfört med tre i scenario 2. 

Dessutom utgår vi i scenario 1 från ett senare införande av de obligatoriska delarna 

av arealövervakningen. 

Scenario 3 
Samma åtgärder som i scenario 2. Dessutom följande: 

 Fem eco-schemes (istället för tre i scenario 2)  

o Ersättning för proteingrödor (från 2025) 

o Ersättning för precisionsodling/planering (från 2025) 

 Implementering av mer av arealövervakningstekniken 

 Förbättrat it-stöd för de åtgärder och beräkningar som idag hanteras i det 

excelbaserade systemet Plantan 

 Förbättringar i it-stöden och e-tjänsten för projekt- och företagsstöd 
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Bilaga 2 Beskrivning av nyttor för 
olika intressenter i scenario 3 

Arealövervakning 
Från och med att den nya reformen träder i kraft ställer EU-kommissionen krav på 

att alla medlemsstater ska ha ett arealövervakningssystem som en del i kontroll- 

och sanktionssystemet. Arealövervakningssystemet bygger på analys av 

satellitbilder och andra digitala verktyg, till exempel geotaggade foton.  

I ett första steg kommer de obligatoriska delarna av arealövervakningssystemet att 

införas. Det innebär att alla arealövervakningsbara villkor i gårdsstödet och 

kompensationsstödet ska följas upp med hjälp av satellitbilder och avvikelser ska 

kommuniceras med stödsökanden för åtgärd. Arealövervakningstekniken kan 

endast mäta förändringar över tid när det gäller till exempel jordbearbetning eller 

typ av gröda. Tekniken lämpar sig inte för detaljerad mätning av arealer. 

De obligatoriska delarna av arealövervakningen innebär inte att vare sig 

Jordbruksverket eller länsstyrelserna kan minska administrationen. Den ökar 

snarare eftersom vi måste kommunicera resultatet av arealövervakningen med 

lantbrukaren och hantera återkopplingen. Vi kan ersätta fältbesök med 

arealövervakning förts på längre sikt och efter att vi implementerat mer av 

arealövervakningstekniken och gjort verksamhetsförändringar som att formulera 

om villkor för att möjliggöra användning av arealövervakningstekniken. 

På längre sikt kan vi implementera mer av arealövervakningstekniken. Det skulle 

på sikt kunna medföra att vi till exempel kan minska ned på antalet kontrollbesök, 

genomföra kortare kontrollbesök och identifiera mark som ingen ansöker om stöd 

för. Det är inte obligatoriskt att ersätta fältbesök med arealövervakning. EU-

kommissionen ställer krav på oss att använda arealövervakning för att  stärka 

tillförlitligheten i rapporteringen av indikatorer. 

Investeringen i arealövervakningstekniken kan göras på olika nivåer. Väljer vi att 

investera fullt i tekniken är kostnaden väldigt hög, och den ökade nyttan den ger 

består i huvudsak av nyttor för kunden och för EU. Effektiviseringsnyttan för 

berörda myndigheter i form av färre och kortare kontroll- och ajourhållningsbesök 

är inte så stor.  

Nyttor för kunderna med arealövervakning 
Förenklingsgruppen11 menar att det finns en tydlig uppsida med färre och kortare 

fältbesök och att tekniken underlättar för lantbrukaren att göra rätt och vidta 

                                                      
11 Förenklingsgruppen har inrättats efter ett regeringsbeslut 2020. Gruppen. består av personer 

från Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Ekologiska lantbrukarna, Lokal 
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åtgärder proaktivt. Det finns dock en risk att vissa skulle kunna känna sig ständigt 

övervakade. 

Fältbesöken i sig är dock inte det som de flesta lantbrukare upplever som negativt, 

utan osäkerheten om konsekvenser av eventuella avvikelser. Ovissheten om vad en 

avvikelse, även en liten sådan, kan leda till i form av avdrag på stöd är påfrestande. 

Återkrav uppfattas också som mer negativt än fältbesöken i sig. 

Förenklingsgruppen betonar vikten av att ha fungerande och tillräckliga it-system 

från början, så att utbetalningar sker först efter att avvikelser i kontroller har 

hanterats. Rätt utbetalning är viktigare än snabb utbetalning. 

Nyttor för länsstyrelserna med arealövervakning 
Länsstyrelserna kan på sikt minska ned på antalet fältbesök. De fältbesök som 

genomförs kan kortas av eftersom vissa saker redan följts upp med hjälp av 

satellitbilder, geotaggade foton m.m. 

Handläggningen påverkas troligtvis inte särskilt mycket. Risken finns att 

arealövervakningen kommer att skapa fler sanktionsärenden i början. Med hjälp av 

arealövervakningen vill vi dock att stödsökanden drar tillbaka sin ansökan om vi 

upptäcker fel. 

Nyttor för Jordbruksverket med arealövervakning 
Jordbruksverket kan med hjälp av arealövervakningstekniken minska ned på 

antalet fältbesök. Ett fungerande arealövervakningssystem är ett måste för att 

undvika finansiella korrigeringar. 

Bygga it-stöd för manuella moment 
Jordbruksverket tvingades under 2017 att göra bortprioriteringar i projektet Jorden 

eftersom det inte var möjligt att leverera all funktionalitet i tid. Lösningen bestod 

istället av att utveckla ett antal beräkningsmallar i Excel med rutiner och listor med 

uppgifter från it-systemet som stöd i handläggningen. Beräkningsmallarna i Excel 

klassades som ett system och fick namnet Plantan. 

Idag fungerar excelmallarna i Plantan så att man manuellt lägger in avvikelser från 

fältkontroller och en del administrativa kontroller i excelmallen. Med hjälp av 

ansökta uppgifter och en del formler i excel beräknas sedan ett belopp i pengar som 

ska läggas in som avdrag i handläggningssystemet Jordens beslutsberäkning. 

Handläggningen är mycket komplex och innehåller många olika moment. 

Dessutom lägger man i de flesta fall manuellt in bidragsberättigande uppgifter 

såsom konstaterad areal.  

                                                      
Utveckling Sverige (LUS), länsstyrelserna, Branschrådet för Lantbrukets rådgivningsföretag, 

Hela Sverige ska leva, Byanätsforum, Ludvig & Co, Tillväxtverket, Skogsstyrelsen och 

Sametinget. Gruppens fokus är förenklingar för kunden i reformarbetet CAP 2021-2027. 
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I Plantan finns också mallar för handläggning av vissa miljöersättningar. Det 

skapar problem vid rapportering till kommissionen bland annat eftersom Plantan 

saknar kopplingar till t.ex. blockdatabasen. Det gör att vi inte kan rapportera vilka 

arealer som berörs av ersättningarna på ett korrekt sätt. 

Nyttor för kunderna med it-stöd för manuella moment 
Förenklingsgruppen menar att återkrav är mer negativt än försenade utbetalningar. 

Att ha ett rättssäkert systemstöd för beräkning av avdrag och sanktioner är viktigt 

eftersom det bidrar till korrekta utbetalningar. 

Länsstyrelsernas omfattande arbete med prövningen av Jordbruksverkets 

ackreditering som utbetalningsställe pga. bristfälligt systemstöd och försenade 

återkrav har påverkat stödsökandena negativt eftersom länsstyrelserna har kunnat 

lägga mindre tid på t.ex. handläggning av nya ärenden. 

Nyttor för länsstyrelserna med it-stöd för manuella moment 
Länsstyrelserna skulle ha nytta av bättre it-stöd för sanktionsberäkning och 

handläggning i form av effektivare handläggning och bättre kvalitet. Det nuvarande 

sättet att handlägga är komplext och risken att det uppstår fel orsakar stress. En 

effektivare handläggning leder till snabbare utbetalningar och den högre kvaliteten 

till mer korrekta utbetalningar. Vi undviker därmed återkrav.  

Nyttor för Jordbruksverket med it-stöd för manuella 
moment 
Det finns en risk för revisionskritik och i förlängningen finansiella sanktioner om 

de it-stöd vi använder för handläggning och sanktionsberäkningar inte håller 

tillräcklig kvalitet. 

Plantan som systemstöd har ifrågasatts vid revisioner och varit en av orsakerna till 

att Jordbruksverkets ackreditering som utbetalningsställe står under prövning. 

Risken för finansiella sanktioner är hög. 

Förbättringar i it-system för projekt- och 
företagsstöd 
Vi har analyserat nyttor av några olika förbättringar i systemstöden för ansökan och 

handläggning av projekt- och företagsstöd. 

Automatiserade beslut för projekt och företagsstöd. Idag beslutas ansökan om 

stöd och ansökan om utbetalning digitalt i handläggningssystemet. Däremot skrivs 

beslutsbreven helt manuellt av handläggaren, sparas i kundens digitala akt och 

expedieras sedan till kunden. Automatiserade beslut innebär att besluten genereras 

via handläggningssystemet och handläggaren behöver bara komplettera med mer 

specifik information. Utvecklingsinsatsen skulle spara tid i handläggningen och 

kvaliteten på besluten skulle öka. 
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Ändringsansökningar i e-tjänsten. Kunder som ansöker om projekt- och 

företagsstöd har behov av att göra ändringar i ansökan, Det kan t.ex. röra 

förlängning av slutdatum eller ändringar av budget. Idag skickar kunden in en 

ändringsansökan på papper, som sedan måste hanteras av handläggaren manuellt. 

Om vi skapar möjlighet för kunden att göra sin ändringsansökan digitalt i e-tjänsten 

för ansökan om projekt- och företagsstöd minskar vi de manuella momenten för 

handläggaren och kunden slipper skicka in en pappersansökan 

Systemstöd för förenklade kostandsalternativ. För vissa typer av kostnader 

används schabloner (förenklade kostandsalternativ) som i sig förenklar både 

ansökan och handläggning av ärendet. I e-tjänsten finns dock inte stöd för när 

förenklade kostnadsalternativ kan eller ska användas, vilket skapar förvirring både 

för den som söker och för den som handlägger ärendet. Möjligheten till 

effektivisering med förbättrat systemstöd är begränsad, men den stora nyttan är 

tydligenheten för stödmottagaren och att risken för fel minskas. 

Systemstöd för urvalskriterier och resultatstyrning. Det är idag otydligt för 

stödsökande vilket underlag som ska skickas med ansökan om projekt- och 

företagsstöd för att handläggaren ska kunna bedöma urvalskriterierna. 

Handläggaren  har också svårt att bedöma vad i ansökan som är underlag till vilket 

kriterium. I stort sett alla ärenden måste kompletteras med underlag för att 

handläggaren ska kunna bedöma urvalskriterierna. Vid revision har vi fått 

påpekanden om att dokumentationen är bristfällig, att det är svårt att följa hur 

ärendet handlagts och att olika handläggare gör olika bedömningar. Det 

grundläggande syftet med urvalskriterierna är att styra mot målen för 

interventionerna. De ansökningar som ger bästa måluppfyllelsen ska beviljas stöd. 

Urvalskriterierna är därmed ett viktigt verktyg för att målen ska uppnås. Vid låg 

måluppfyllelse mot milstolpar eller slutmål kan urvalskriterierna behöva ändras så 

att de styr bättre mot målen. Ett sammanhållet system för urvalskriterier som 

hänger ihop med interventionslogiken är därför nödvändigt. Med ett bättre stöd i e-

tjänsten kan sökanden guidas så att rätt underlag kan skickas med från början,  

myndigheternas handläggning förenklas och det blir lättare för Jordbruksverket att 

styra mot resultatmålen.  

Nyttor för kunderna med förbättringar i it-stöd för projekt- 
och företagsstöd 
Kortare handläggningstider för projekt- och företagsstöd är en stor nytta för 

kunderna som ansöker om stöd menar förenklingsgruppen.  I nuläget har 

handläggande myndigheter kommit ikapp med handläggningstiden och det är 

viktigt att vi inte återgår till den tidigare situationen. 

Att inte få snabba besked i investeringsstöden gör att stödet blir en risk istället för 

en möjlighet. Det blir en risk om handläggningen drar ut på tiden eller om det efter 

halva perioden tar slut på pengar. Ett system som bidrar till att alla får samma 
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möjlighet hade varit att föredra. Som systemet fungerat de senaste åren är det 

många som avstått från att söka. Det är problematiskt att pengarna tar slut.  

Förenklade kostnadsalternativ är mycket enklare än att bifoga två offerter för att 

styrka verkliga kostnader. Det kräver dock att schablonerna är rimliga. 

En önskvärd förenkling ur kundernas synvinkel är om kriteriebedömningen kunde 

förenklas och ge mindre utrymme för bedömningar.  

Nyttor för länsstyrelserna med förbättringar i it-stöd för 
projekt- och företagsstöd 
Om vi utvecklar funktionalitet för automatiserade beslut sparar det tid för 

handläggaren  och vi minskar risk för fel information i besluten. 

Ändringsansökningar digitalt bidrar till kortare handläggningstider i olika grad 

beroende på vad ändringansökan handlar om. För de enkla ärendena med enbart 

förlängning av slutdatum är potentialen för effektivisering stor. För andra ändringar 

är besparingen mindre då större del av handläggningen består i bedömning av 

ändringarna. 

För ansökningar med förenklade kostnadsalternativ som täcker hela stödet (som 

enhetskostnader för djurstallar, startstöd och EIP bilda grupp) är besparingen i 

handläggningen mycket liten. För ansökningar med kombination av flera 

förenklade kostnadsalternativ och/eller faktiska kostnader är besparingen större. 

Besparingen i handläggningen består främst i att handläggaren inte behöver 

kontrollräkna eller begära komplettering då uppgifterna som lämnas i ansökan per 

automatik är korrekta. 

Systemstöd för bedömning av urvalskriterier skulle korta handläggningstiden 

väsentligt. Idag ägnar handläggaren mycket tid åt att utreda vilket underlag som 

behöver lämnas in, att formulera begäran och komplettering, påminna om 

komplettering och sedan på nytt sätta sig in i ärendet när kompletteringen kommit 

in. 

Nyttor för Jordbruksverket med förbättringar i it-stöd för 
projekt- och företagsstöd 
Om vi utvecklar funktionalitet för automatiserade beslut sparar det tid för 

handläggaren  och vi minskar risk för fel information i besluten. 

Med systemstöd för urvalskriterier blir uppföljningen och rapporteringen enklare. 

Det ger också möjlighet till ökad styrning mot målen eftersom kriterierna kan 

ändras enklare. 
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Nyttor för uppdragsgivaren med förbättringar i it-stöd för 
projekt- och företagsstöd 
Ett förbättrat systemstöd för bedömning av urvalskriterier skulle minska risken för 

revisionskritik och i förlängningen finansiella sanktioner. 

System utan ansökan för jordbrukarstöd (claimless 
system) 
Med system utan ansökan avses i det här sammanhanget ett ansökningssystem för 

areal- och djurbaserade stöd där myndigheterna hämtar nödvändig information om 

en specifik kunds arealer och djur i de egna registren. Kunden behöver därmed inte 

lämna uppgifter som myndigheten redan har tillgång till.  

Nyttor för kunderna med ett system utan ansökan 
för jordbrukarstöd 
Förenklingsgruppen menar att ett system utan ansökan kan fungera bra för vissa 

arealbaserade ersättningar och för djurstöden, eftersom Jordbruksverket där har 

uppgifter i register. En fundering som kom fram i diskussion är hur 

Jordbruksverket ska kunna veta vem som ska söka på marken, d.v.s. till vem 

Jordbruksverket ska rikta erbjudandet om att söka stöd. 

En framtidsvision med ett system utan ansökan är att lantbrukaren kan definiera 

vilka block som tillhör hen på en karta under våren, och på sommaren kommer ett 

förslag att blocken är avlästa med de här grödorna och ett förslag på omfattning på 

ansökan som lantbrukaren får bekräfta. Det här fungerar förstås bara på 

arealbaserade stöd och det kan bli problematiskt om lantbrukaren vill lägga till 

miljöåtgärder.  

Nyttor för länsstyrelserna med ett system utan 
ansökan för jordbrukarstöd 
Med ett system utan ansökan för jordbrukarstöd minskar tiden för handläggning 

och kontroll av ärenden eftersom alla uppgifter redan finns i våra egna system och 

register. 

Nyttor för Jordbruksverket med ett system utan 
ansökan för jordbrukarstöd 
Eftersom ansökan baseras på uppgifter vi redan har är risken för felaktiga 

utbetalningar mindre i och vår trovärdighet som ackrediterat utbetalningsställe 

ökar. 

Nyttor för kunderna – övrigt 
Förenklingsgruppen tog upp fler utvecklingsförslag som skulle skapa nytta för 

kunderna utöver de insatser som Jordbruksverket och länsstyrelserna identifierat. 
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Arealbaserade stöd 
Att arealer justeras i blockdatabasen vid minsta förändring är också något som 

skapar irritation hos lantbrukare. Det skapar osäkerhet om vilket underlag ansökan 

om stöd kan baseras på. Arealövervakningen påverkar dock inte detta förfarande 

utan handlar om kraven på exaktheten i blockdatabasen och vilka toleranser 

Jordbruksverket kan tillåta utan att en justering behöver göras. Att bara använda en 

decimal istället för två på blockarealerna skulle skapa stor nytta för lantbrukaren. 

Om det inte går att ta bort en decimal i arealerna i blockdatabasen vore det  i så fall 

bättre att ha kvar det som det är men istället ha en ökad tolerans för avvikelserna.  

Återkrav 
Att återkrav kan ske upp till 10 år efter beslut om utbetalning upplever kunderna 

som rättsosäkert.  

Utbetalningar 
Korta handläggningstider och utbetalningar i tid är viktigt, men hellre försenade 

utbetalningar än återkrav i efterhand menar förenklingsgruppen. Vid försenade 

utbetalningar bör dröjsmålsränta utgå, på samma sätt som myndigheterna lägger på 

dröjsmålsränta vid återkrav som inte betalas i tid. 
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Bilaga 3 Kostnader per processteg 
i scenario 1 

 

 

År

Planer och 

program Regler IT-utveckling IT-förvaltning

Hand-

läggning Kontroll

Uppföljning 

resultat

Extern 

kommuni-

kation

Ledning och 

styrning Summa 

2021 JV VE införande 26 400 9 350 41 663 0 8 250 4 950 5 500 1 375 15 675 113 163

JV VE genomförande 48 950 9 900 0 23 100 89 238 11 550 30 800 6 600 6 600 226 738

Tot JV VE 75 350 19 250 41 663 23 100 97 488 16 500 36 300 7 975 22 275 339 900

JV SU införande 0 0 71 122 0 0 0 0 0 0 71 122

JV SU genomförande 0 0 0 49 280 0 0 0 0 0 49 280

Tot JV SU 0 0 71 122 49 280 0 0 0 0 0 120 402

LST införande 0 0 4 800 0 900 600 0 0 0 6 300

LST genomförande 0 0 0 0 192 000 192 000 0 0 0 384 000

Tot LST 0 0 4 800 0 192 900 192 600 0 0 0 390 300

2022 JV VE införande 26 400 12 100 50 440 0 7 700 6 600 5 500 4 950 15 700 129 390

JV VE genomförande 48 950 8 250 0 23 100 162 250 11 000 30 800 4 100 6 600 295 050

Tot JV VE 75 350 20 350 50 440 23 100 169 950 17 600 36 300 9 050 22 300 424 440

JV SU införande 0 0 79 590 0 0 0 0 0 0 79 590

JV SU genomförande 0 0 0 45 430 0 0 0 0 0 45 430

Tot JV SU 0 0 79 590 45 430 0 0 0 0 0 125 020

LST införande 0 0 4 800 0 900 600 0 0 0 6 300

LST genomförande 0 0 0 0 192 000 192 000 0 0 0 384 000

Tot LST 0 0 4 800 0 192 900 192 600 0 0 0 390 300

2023 JV VE införande 23 100 12 100 45 832 0 12 650 7 400 5 500 5 225 13 475 125 282

JV VE genomförande 48 900 11 000 0 30 250 165 000 12 100 30 800 4 125 6 482 308 657

Tot JV VE 72 000 23 100 45 832 30 250 177 650 19 500 36 300 9 350 19 957 433 939

JV SU införande 0 0 68 588 0 0 0 0 0 0 68 588

JV SU genomförande 0 0 0 26 950 0 0 0 0 0 26 950

Tot JV SU 0 0 68 588 26 950 0 0 0 0 0 95 538

LST införande 0 0 3 900 0 1 500 900 0 0 0 6 300

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 3 900 0 190 500 189 900 0 0 0 384 300

2024 JV VE införande 0 3 850 17 885 0 7 700 4 680 1 925 3 575 4 400 44 015

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 28 050 165 000 13 750 32 450 4 680 17 600 324 730

Tot JV VE 48 900 18 150 17 885 28 050 172 700 18 430 34 375 8 255 22 000 368 745

JV SU införande 0 0 25 161 0 0 0 0 0 0 25 161

JV SU genomförande 0 0 0 19 250 0 0 0 0 0 19 250

Tot JV SU 0 0 25 161 19 250 0 0 0 0 0 44 411

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

2025 JV VE införande 0 0 11 722 0 12 100 3 300 1 925 1 375 4 400 34 822

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 56 670 165 000 15 400 30 800 6 900 12 571 350 541

Tot JV VE 48 900 14 300 11 722 56 670 177 100 18 700 32 725 8 275 16 971 385 364

JV SU införande 0 0 12 745 0 0 0 0 0 0 12 745

JV SU genomförande 0 0 0 19 250 0 0 0 0 0 19 250

Tot JV SU 0 0 12 745 19 250 0 0 0 0 0 31 995

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

2026 JV VE införande 0 0 0 0 5 500 1 925 0 825 4 400 12 650

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 33 000 165 000 15 950 26 950 7 700 17 600 329 400

Tot JV VE 48 900 14 300 0 33 000 170 500 17 875 26 950 8 525 22 000 342 050

JV SU införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JV SU genomförande 0 0 0 17 710 0 0 0 0 0 17 710

Tot JV SU 0 0 0 17 710 0 0 0 0 0 17 710

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

2027 JV VE införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 33 000 170 500 15 950 26 400 7 700 17 600 334 350

Tot JV VE 48 900 14 300 0 33 000 170 500 15 950 26 400 7 700 17 600 334 350

JV SU införande 0 0 57 750 0 0 0 0 0 0 57 750

JV SU genomförande 0 0 0 17 710 0 0 0 0 0 17 710

Tot JV SU 0 0 57 750 17 710 0 0 0 0 0 75 460

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Totalt JV (tKr) 418 300 123 750 482 497 422 750 1 135 888 124 555 229 350 59 130 143 104 3 139 323

Totalt lst (tKr) 0 0 13 500 0 1 332 300 1 331 100 0 0 0 2 676 900

Totalt JV+lst (tKr) 418 300 123 750 495 997 2 468 188 1 455 655 229 350 59 130 143 104 5 816 223



50 

Bilaga 4 Kostnader per processteg 
i scenario 2 

 

 

År

Planer och 

program Regler IT-utveckling IT-förvaltning

Hand-

läggning Kontroll

Uppföljning 

resultat

Extern 

kommuni-

kation

Ledning och 

styrning Summa 

2021 JV VE införande 26 400 9 350 41 663 0 8 250 4 950 5 500 1 375 15 375 112 863

JV VE genomförande 48 950 9 900 0 23 100 159 500 11 550 30 800 6 600 4 714 295 114

Tot JV VE 75 350 19 250 41 663 23 100 167 750 16 500 36 300 7 975 20 089 407 977

JV SU införande 0 0 71 122 0 0 0 0 0 0 71 122

JV SU genomförande 0 0 0 49 280 0 0 0 0 0 49 280

Tot JV SU 0 0 71 122 49 280 0 0 0 0 0 120 402

LST införande 0 0 4 800 0 900 600 0 0 0 6 300

LST genomförande 0 0 0 0 192 000 192 000 0 0 0 384 000

Tot LST 0 0 4 800 0 192 900 192 600 0 0 0 390 300

2022 JV VE införande 26 400 12 100 54 840 0 8 800 6 600 5 500 4 950 15 700 134 890

JV VE genomförande 48 950 8 250 0 23 100 162 250 11 000 30 800 4 100 4 714 293 164

Tot JV VE 75 350 20 350 54 840 23 100 171 050 17 600 36 300 9 050 20 414 428 055

JV SU införande 0 0 89 985 0 0 0 0 0 0 89 985

JV SU genomförande 0 0 0 45 430 0 0 0 0 0 45 430

Tot JV SU 0 0 89 985 45 430 0 0 0 0 0 135 415

LST införande 0 0 4 800 0 900 600 0 0 0 6 300

LST genomförande 0 0 0 0 192 000 192 000 0 0 0 384 000

Tot LST 0 0 4 800 0 192 900 192 600 0 0 0 390 300

2023 JV VE införande 0 0 51 717 0 12 650 7 400 5 500 5 225 13 475 95 967

JV VE genomförande 48 900 11 000 0 30 250 165 000 12 100 30 800 4 125 6 482 308 657

Tot JV VE 48 900 11 000 51 717 30 250 177 650 19 500 36 300 9 350 19 957 404 624

JV SU införande 0 0 76 248 0 0 0 0 0 0 76 248

JV SU genomförande 0 0 0 38 500 0 0 0 0 0 38 500

Tot JV SU 0 0 76 248 38 500 0 0 0 0 0 114 748

LST införande 0 0 3 900 0 1 500 900 0 0 0 6 300

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 3 900 0 190 500 189 900 0 0 0 384 300

2024 JV VE införande 0 0 17 995 0 7 700 4 680 1 925 3 575 4 400 40 275

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 28 050 165 000 13 750 32 450 4 680 12 571 319 701

Tot JV VE 48 900 14 300 17 995 28 050 172 700 18 430 34 375 8 255 16 971 359 977

JV SU införande 0 0 21 773 0 0 0 0 0 0 21 773

JV SU genomförande 0 0 0 30 800 0 0 0 0 0 30 800

Tot JV SU 0 0 21 773 30 800 0 0 0 0 0 52 573

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

2025 JV VE införande 0 0 9 797 0 12 100 3 300 1 925 1 375 4 400 32 897

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 56 670 165 000 15 400 30 800 6 900 12 571 350 541

Tot JV VE 48 900 14 300 9 797 56 670 177 100 18 700 32 725 8 275 16 971 383 439

JV SU införande 0 0 6 970 0 0 0 0 0 0 6 970

JV SU genomförande 0 0 0 30 800 0 0 0 0 0 30 800

Tot JV SU 0 0 6 970 30 800 0 0 0 0 0 37 770

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

2026 JV VE införande 0 0 0 0 5 500 1 925 0 825 4 400 12 650

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 33 000 165 000 15 950 26 950 7 700 12 571 324 371

Tot JV VE 48 900 14 300 0 33 000 170 500 17 875 26 950 8 525 16 971 337 021

JV SU införande 0 0 38 500 0 0 0 0 0 0 38 500

JV SU genomförande 0 0 0 30 800 0 0 0 0 0 30 800

Tot JV SU 0 0 38 500 30 800 0 0 0 0 0 69 300

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

2027 JV VE införande 0 0 0 0 5 500 1 925 0 825 4 400 12 650

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 33 000 170 500 15 950 26 400 7 700 15 714 332 464

Tot JV VE 48 900 14 300 0 33 000 176 000 17 875 26 400 8 525 20 114 345 114

JV SU införande 0 0 57 750 0 0 0 0 0 0 57 750

JV SU genomförande 0 0 0 30 800 0 0 0 0 0 30 800

Tot JV SU 0 0 57 750 30 800 0 0 0 0 0 88 550

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Tot LST 0 0 0 0 189 000 189 000 0 0 0 378 000

Totalt JV (tKr) 395 200 107 800 538 359 483 580 1 212 750 126 480 229 350 59 955 131 489 3 284 964

Totalt lst (tKr) 0 0 13 500 0 1 332 300 1 331 100 0 0 0 2 676 900

Totalt JV+lst (tKr) 395 200 107 800 551 859 2 545 050 1 457 580 229 350 59 955 131 489 5 961 864
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Bilaga 5 Kostnader per processteg 
i scenario 3 

 

År

Planer och 

program Regler IT-utveckling IT-förvaltning Hand-läggning Kontroll

Uppföljning 

resultat

Extern 

kommuni-

kation

Ledning och 

styrning Summa 

2021 JV VE införande 0 1 705 41 663 0 0 0 0 0 0 43 368

JV VE genomförande 48 950 9 900 0 23 100 159 500 11 550 30 800 6 600 4 714 295 114

Tot JV VE 48 950 11 605 41 663 23 100 159 500 11 550 30 800 6 600 4 714 338 482

JV SU införande 0 0 71 122 0 0 0 0 0 0 71 122

JV SU genomförande 0 0 0 49 280 0 0 0 0 0 49 280

Tot JV SU 0 0 71 122 49 280 0 0 0 0 0 120 402

LST införande 0 0 4 800 0 900 600 0 0 0 6 300

LST genomförande 0 0 0 0 192 000 176 179 0 0 0 368 179

Tot LST 0 0 4 800 0 192 900 176 779 0 0 0 374 479

2022 JV VE införande 0 7 700 54 840 0 0 0 0 0 0 62 540

JV VE genomförande 48 950 8 250 0 23 100 162 250 11 000 30 800 4 100 4 714 293 164

Tot JV VE 48 950 15 950 54 840 23 100 162 250 11 000 30 800 4 100 4 714 355 705

JV SU införande 0 0 97 404 0 0 0 0 0 0 97 404

JV SU genomförande 0 0 0 45 430 0 0 0 0 0 45 430

Tot JV SU 0 0 97 404 45 430 0 0 0 0 0 142 834

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 176 179 176 179 0 0 0 352 358

Tot LST 0 0 0 0 176 179 176 179 0 0 0 352 358

2023 JV VE införande 0 0 52 338 0 0 2 439 0 0 0 54 777

JV VE genomförande 48 900 11 000 0 30 250 165 000 12 100 30 800 4 125 6 482 308 657

Tot JV VE 48 900 11 000 52 338 30 250 165 000 14 539 30 800 4 125 6 482 363 434

JV SU införande 0 0 90 333 0 0 0 0 0 0 90 333

JV SU genomförande 0 0 0 38 500 0 0 0 0 0 38 500

Tot JV SU 0 0 90 333 38 500 0 0 0 0 0 128 833

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 168 130 168 130 0 0 0 336 260

Tot LST 0 0 0 0 168 130 168 130 0 0 0 336 260

2024 JV VE införande 0 0 28 432 0 0 0 0 0 0 28 432

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 28 050 165 000 13 750 32 450 4 680 12 571 319 701

Tot JV VE 48 900 14 300 28 432 28 050 165 000 13 750 32 450 4 680 12 571 348 133

JV SU införande 0 0 84 290 0 0 0 0 0 0 84 290

JV SU genomförande 0 0 0 30 800 0 0 0 0 0 30 800

Tot JV SU 0 0 84 290 30 800 0 0 0 0 0 115 090

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 168 130 168 130 0 0 0 336 260

Tot LST 0 0 0 0 168 130 168 130 0 0 0 336 260

2025 JV VE införande 0 0 26 459 0 990 330 0 0 0 27 779

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 56 670 165 000 15 400 30 800 6 900 12 571 350 541

Tot JV VE 48 900 14 300 26 459 56 670 165 990 15 730 30 800 6 900 12 571 378 321

JV SU införande 0 0 92 446 0 0 0 0 0 0 92 446

JV SU genomförande 0 0 0 30 800 0 0 0 0 0 30 800

Tot JV SU 0 0 92 446 30 800 0 0 0 0 0 123 246

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 156 415 168 130 0 0 0 324 545

Tot LST 0 0 0 0 156 415 168 130 0 0 0 324 545

2026 JV VE införande 0 0 4 125 0 0 0 0 0 0 4 125

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 22 000 164 780 14 850 26 950 7 700 12 571 312 051

Tot JV VE 48 900 14 300 4 125 22 000 164 780 14 850 26 950 7 700 12 571 316 176

JV SU införande 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100

JV SU genomförande 0 0 0 30 800 0 0 0 0 0 30 800

Tot JV SU 0 0 100 100 30 800 0 0 0 0 0 130 900

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 151 190 165 215 0 0 0 316 405

Tot LST 0 0 0 0 151 190 165 215 0 0 0 316 405

2027 JV VE införande 0 0 4 125 0 0 0 0 0 0 4 125

JV VE genomförande 48 900 14 300 0 33 000 170 280 15 950 26 400 7 700 15 714 332 244

Tot JV VE 48 900 14 300 4 125 33 000 170 280 15 950 26 400 7 700 15 714 336 369

JV SU införande 0 0 103 950 0 0 0 0 0 0 103 950

JV SU genomförande 0 0 0 30 800 0 0 0 0 0 30 800

Tot JV SU 0 0 103 950 30 800 0 0 0 0 0 134 750

LST införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LST genomförande 0 0 0 0 151 190 168 130 0 0 0 319 320

Tot LST 0 0 0 0 151 190 168 130 0 0 0 319 320

Totalt JV (tKr) 342 400 95 755 851 628 472 580 1 152 800 97 369 209 000 41 805 69 339 3 332 677

Totalt lst (tKr) 0 0 4 800 0 1 164 134 1 190 693 0 0 0 2 359 627

Totalt JV+lst (tKr) 342 400 95 755 856 428 2 316 934 1 288 062 209 000 41 805 69 339 5 692 303
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