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1. Hemställan  
Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbete (Sida) överlämnar härmed budgetunderlaget för perioden 2022–2024.  
 
Sida hemställer enligt följande:  
 

• att regeringen för perioden 2022–2024 tilldelar medel på anslag och anslagsposter under utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd samt utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt tabell 1 (se avsnitt 3),  
 

• att regeringen tilldelar Sida en ram för garantier för 2022 på 17 miljarder kronor (se avsnitt 5),  
 

• att regeringen tilldelar Sida en låneram för 2022 på 95 miljoner kronor samt en räntekontokredit för 2022 på 27 
miljoner kronor (se avsnitt 6),  
 
 

• att regeringen inom ramanslagen 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen tilldelar myndigheten anslagskredit 
respektive möjlighet till anslagssparande per anslagspost om 3 procent (se avsnitt 6), 
 

• att regeringen bemyndigar Sida att under 2022 inom ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd ingå utestående åtaganden om högst 40 845 miljoner kronor (se avsnitt 6),  
 
 

• att regeringen bemyndigar Sida att under 2022 inom ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen under 
utgiftsområde 5 Internationell samverkan ådra sig utestående åtaganden om högst 130 miljoner kronor (se avsnitt 
6),  
 

• att regeringen prövar hantering av de betalningar och administrativa kontrollmoment Sida utför på 
Regeringskansliets uppdrag (se avsnitt 6). 
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2. Inledning 
Sida redovisar här förslag till prioriteringar inom sakanslagsfinansiering. Förslagen väger in slutsatser från den 
omvärldsanalys som finns i Sidas årsredovisning 2020. Utmaningarna är många och komplexa i spåret av covid-19 och 
fattigdomen ökar. För att adressera dessa utmaningar föreslår Sida ett tydligare fokus på anslagsposter för humanitärt 
bistånd, geografiskt bistånd med särskilt fokus på Afrika samt forskningssamarbete. Fokuset tillåter Sida att arbeta flexibelt 
för att möta förändrade behov och kontinuerligt använda sig av lärdomar från arbetet med dessa utmaningar. Sida 
presenterar nedan även förslag kring förvaltningsanslagets användning,  
 

Ökat humanitärt bistånd 
Sida föreslår, mot bakgrund av ökande humanitära behov, att anslaget till humanitärt bistånd ökar med 13,6 procent av 
tilldelade medel 2021.  
 
Vi bedömer det som sannolikt att covid-19 kommer att fortsätta försvaga den globala ekonomin med minskade 
försörjningsmöjligheter och minskade remitteringar som följd, vilket riskerar att orsaka ytterligare humanitära behov de 
kommande åren. Behovet beror också på ökat antal väpnade konflikter samt klimatförändringar som leder till flera 
naturkatastrofer.  
 
Sett över en 10-årsperiod har finansieringen av den humanitära anslagsposten ökat proportionellt långsammare än 
finansieringen av Sidas övriga anslagsposter Detta samtidigt som de humanitära kriserna i världen har vuxit i omfattning och 
komplexitet. Med fortsatt och markant ökade behov av humanitärt bistånd anser därför Sida att finansieringen behöver öka. 
 

Ökat geografiskt bistånd - med särskilt fokus på Afrika 
Sida föreslår en ökad finansiering, om sammanlagt fem procent av tilldelade medel till anslagsposterna 2021, för följande 
geografiska anslagsposter: 

 Afrika 
 Asien 
 Latinamerika 
 Mellanöstern och Nordafrika  
 Reformsamarbete med Östeuropa 
 Västra Balkan och Turkiet 

 
Ett starkt geografiskt bistånd i kombination med fältnärvaro innebär att vi kan fortsätta att fördjupa vår kunskap om aktörer 
och kontext. Vi prioriterar uppföljning och lär av de faktiska resultaten i biståndet för att kontinuerligt kunna anpassa och 
utveckla vårt stöd. Vi prioriterar aktivt relationsbyggande och dialogarbete och stärker det lokala ägarskapet liksom lokala 
aktörers kapacitet i syfte att säkerställa ett effektivt och relevant bistånd. Effekter från covid-19 drabbar hela världen men 
förväntas drabba Afrika särskilt hårt. I samtliga regioner där vi är aktiva är intensifierat arbete med att stärka utrymmet för 
mänskliga rättigheter och ett öppet demokratiskt samhällsklimat nödvändigt. Vi bygger synergier mellan strategier och 
insatser för stärkta resultat i bilaterala, regionala och globala/tematiska samarbeten. Sida stärker systematiskt miljö och 
klimatarbetet i de geografiska anslagsposterna 2022-2024.   
 

Ökat forskningssamarbete  
Sida föreslår att anslaget för forskningssamarbete ökar med 8,7 procent för 2022, av tilldelade medel 2021.  
 
Forskningsbaserad kunskap är fundamental för effektiv fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och sociala framsteg. 
Covid-19 har tydliggjort att forskning och forskningsnära innovation är ett grundläggande behov för att också 
låginkomstländer ska kunna ta sig an kriser och utmaningar med utgångspunkt i den lokala kontexten. Numera finns 
internationell insikt om att satsningar på högre utbildning och forskning i länderna har avgörande betydelse för 
kompetensförsörjning, effektiva institutioner och social normbildning 1 . Stärkt forskningskapacitet är dessutom en 
förutsättning för kvalitet i utbildningssystemen liksom för den offentliga förvaltningens kompetens och självständighet i 
samarbetsländerna. Genom finansiering av forskningsprogram, framförallt i Afrika, bidrar forskningssamarbetet till det 
bilaterala utvecklingssamarbetet.  
 
Men det satsas för lite resurser på forskning och utveckling: i Afrika söder om Sahara bara 0,4 procent av BNI, jämfört med 
2,5 procent i Nordamerika och Västeuropa. Forskningsanslaget som andel av svenskt bistånd har dessutom kontinuerligt 
sjunkit till att nu bara utgöra tre procent av Sidas anslag, jämfört med runt sju procent jämfört med för 20 år sedan. Det 

 
1 Independent Evaluation Group (IEG) – World Bank Group (ieg.worldbankgroup.org) 

https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/higher-education-for-development
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svenska forskningsbiståndet fortsätter dock att åtnjuta respekt för sin uthållighet och tillit till samarbetsländerna. Det finns 
också en stor efterfrågan på ökade forskningssatsningar för att långsiktigt ”återuppbygga bättre”, inte minst genom stöd 
inom miljö, klimat och hållbarhetsfrågor.  En ny strategi för forskningssamarbetet som ska beslutas för 2022 innebär en 
möjlighet att utveckla forskningssamarbetet.  
 

Sidas förvaltningsanslag 
Sida föreslår att förvaltningsanslaget utvecklas i enlighet med budgetpropositionen 2020/2021, det vill säga ökning om 70 
miljoner kronor 2022 och 60 miljoner kronor 2023. Detta är en förutsättning för att Sida ska kunna fortsätta prioritera en 
stark fältnärvaro. Detta gäller inte minst vår närvaro i konfliktdrabbade och sviktande stater där vi har höga 
säkerhetskostnader.  
 
Pandemin har inneburit att vi lagt fokus på nödvändiga omställningar i biståndsverksamheten under 2020 och delar av vårt 
långsiktiga utvecklingsarbete för att stärka myndigheten sattes på paus. Trots detta förväntar vi oss att vidare se de positiva 
effekterna av utvecklingsarbetet vi genomför under 2021 och påföljande år. En fortsatt stabil utveckling av 
förvaltningsanslaget ger oss möjlighet att fortsätta att realisera och accelerera vår utvecklingsagenda, där utvecklade 
arbetssätt, en breddad roll för myndigheten, digitalisering och transparens/ informationssäkerhet står i fokus. Vi förstärker 
också vårt arbete med säkerhet, garantiverksamheten och myndighetssamverkan. 
 
Svenska myndigheter har en särskilt unik kompetens och kan bidra till att utveckla en effektiv, öppen och inkluderande 
offentlig förvaltning i de länder där Sida verkar och på ett förtroendefullt sätt bredda samarbetet med partner i dessa länder. 
Sidas bidrag handlar om att stärka myndigheterna i deras roller och kapacitet som aktörer i utvecklingssamarbetet. I början 
av 2021 inrättades ett så kallat myndighetsnav. Myndighetsnavet ska ge större utväxling av myndigheternas 
utvecklingssamarbete genom att deltagande aktörer kompletterar och förstärker varandra. Sida bidrar med sin 
utvecklingskompetens och lokalkännedom och myndigheterna med sina expert- och förvaltningsroller.  
 
Under 2021 prioriterar vi även att effektivisera projekt- och insatshantering genom enhetliga modeller för ansökningar, 
rapportering och budgetuppföljning samt genom att etablera ett ramverk för gemensamt lärande. Myndighetsnavet kommer 
även att arbeta med stöd och rådgivning i frågor som insatsdesign och implementering, etablering av lokala samarbeten 
med partner, resultatstyrning, kommunikation samt myndigheternas engagemang i EU-biståndet. Initiativet kring 
myndighetssamverkan genomförs inom ramen för Sidas ordinarie verksamhet. 
 
Under våren 2022 flyttar Sida till Ursviks entré i Rissne. Kostnaderna för kontorsflytten beräknas till omkring 12 miljoner 
kronor 2021 och 11 miljoner kronor 2022 (utöver investeringar om 40 miljoner kronor 2022). Sida avser stärka sitt samarbete 
med andra svenska myndigheter och det kommer kräva resursförstärkningar. Sida bedömer att dessa kan hanteras inom 
befintligt förvaltningsanslagsutrymme på grund av effektiviseringar och lägre framtida hyreskostnader. 
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3. Finansieringsöversikt 
Sidas verksamhet finansieras med anslag från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och utgiftsområde 5 Internationell 
samverkan. 
 
Tabell 1. Förslag till finansiering 2022–2024 i 2020 års prisnivå i tkr 

  
 

Utfall 2020 Prognos 
2021 

Beräknat 
2022 

Beräknat 
2023 

Beräknat 
2024 

Utgiftsområde 7 
Anslag 1:1 Biståndsverksamhet 
Ap.1 Humanitära insatser 4 541 619  4 225 000 4 800 000 5 085 000 5 130 000 
Ap.2 Informations- och 

kommunikationsverksamhet 
157 954  155 000 155 000 155 000 155 000 

Ap.5 Stöd genom svenska organisationer i 
det civila samhället 

1 878 301  1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 

Ap.6 Asien 2 087 888  2 000 000 2 115 000 2 115 000 2 205 000 
Ap.7 Latinamerika 685 471 890 000 890 000 925 000 965 000 
Ap.9 Afrika 7 189 668  7 700 000 8 100 000 8 800 000 9 720 000 
Ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer 
1 003 864  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Ap.17 Mellanöstern och Nordafrika 1 330 172  1 440 000 1 510 000 1 600 000 1 700 000 
Ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, 

Västra Balkan och Turkiet 
1 550 277 1 650 000 1 715 000 1 800 000 1 865 000 

Ap.26 Hållbar fred 454 876 430 000 430 000 430 000 430 000 
Ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 

2030 
693 949  710 000 710 000 710 000 710 000 

Ap.32 Forskningssamarbete 898 380  920 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000 
Ap.34 Hållbar utveckling 3 674 072  3 720 000 3 720 000 3 7200 000 3 720 000 
Total 7 1:1 Biståndsverksamhet (Sida) 26 146 490  26 710 000 28 020 000 29 315 000 30 585 000 
Anslag 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete 

1 402 953  1 583 000 1 662 000 1 740 000 1 775 000 

Utgiftsområde 5 
Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregion 
Ap.3 Samarbete med Ryssland 68 000  70 000 68 000 68 000 68 000 
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4. Förslag till anslagsfinansiering 

Utgiftsområde 7, Anslag 1:1 Biståndsverksamhet 
Biståndsramen, utgiftsområde 7 Internationellt bistånd beräknas till 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Sidas 
förslag till anslagsfinansiering utgår från den beräknade ramen för anslag 1:1 Biståndsverksamhet inklusive den beräknade 
anslagsutveckling som presenteras i budgetpropositionen för 2021.  
 

Ap.1 Humanitära insatser 
Sida bedömer att anslagsnivån bör öka då de humanitära behoven fortsätter att stiga markant i världen. Under 2020 ökade 
antalet människor som hade behov av humanitärt stöd dramatiskt, främst på grund av covid-19. År 2021 väntas 235 miljoner 
människor, en av 33 människor i världen, vara i behov av humanitärt stöd till en kostnad av 35 miljarder USD2. Samtidigt ökar 
gapet mellan behov och resurser som avsätts internationellt. 2020 var endast 47,1 procent av de globala behoven täckta3.  
 
Covid-19 pandemin bedöms fortsätta försvaga den globala ekonomin och orsaka ytterligare humanitära behov. Sida arbetar 
för att säkerställa att de akuta humanitära behoven tillgodoses genom de organisationer som verkar i de områden där 
kriserna utspelar sig. Samspelet mellan utvecklingsbiståndet och de humanitära insatserna kommer fortsatt vara centralt i 
syfte att dels avlasta humanitära aktörer och dels att integrera ett mer långsiktigt perspektiv i utdragna humanitära kriser. 
Utökade och tidskritiska insatser inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet möjliggör stärkt kapacitet för att hantera 
grundorsaker till humanitära kriser. 
 
Sida föreslår en höjd bemyndiganderam för att möjliggöra flerårigt humanitärt stöd i större utsträckning, för att stärka 
effekterna av insatserna. 
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

3 775 000 4 150 000 4 165 000 4 545 000 4 225 000 4 800 000 5 085 000 5 130 000 
13,6 %** 5,9%** 0,9%** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år  
 

Ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 
Sida föreslår att anslagsposten förblir oförändrad under 2022-2024. Arbetet inom anslagsposten syftar till genomförandet 
av Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive organisationer inom det civila samhället 2016–
2022 som regeringen beslutade om i juni 2016. Givet att strategin löper ut 2021 kommer behovet av bemyndiganderam öka 
från och med 2023. 
 
Sidas fokus under anslagsposten är att uppnå en ökad kunskap om biståndets resultat. Strategin innehåller ytterligare två 
målområden. Det gäller dels ökat engagemang för hållbar utveckling och dels ökad oberoende granskning av bistånd som 
det civila samhället främst arbetar med. Den största delen av anslaget (cirka 120 miljoner kronor) förmedlas till civila 
samhället. De globala målen för hållbar utveckling utgör ett centralt tema för strategigenomförandet och är integrerat i 
kommunikationsverksamheten. Prioriterade målgrupper för kommunikationen är ungdomar, beslutsfattare och 
journalister. 
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

137 500 150 000 150 000 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000 
0 %** 0 %** 0 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
 

Ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 
Sida föreslår att anslagsposten förblir oförändrad för perioden 2022-2024. Tilldelade medel används under kommande period 
för att bistå det civila samhället och dess aktörer som fortsätter att vara utsatta för begränsningar, hot och våld.  

 
2 Global Humanitarian Overview 2021 Global Humanitarian Overview 2021 | OCHA (unocha.org)  
3 OCHA, Financial Tracking Service (FTS), Funding Progress on 2020 Appeals  

https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021#:%7E:text=%20Global%20Humanitarian%20Overview%202021%20%201%20Resources%2cGerard%20Van%20Driessche:%20Gerard.Van-Driessche%40ec.europa.eu%20Washington%2c%20D.C.%20More%20
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Ett fungerande civilsamhälle är centralt för en demokratisk utveckling och en förutsättning för att nå de globala målen. Sida 
kommer inom ramen för strategin att särskilt att fokusera på att motverka den globala trenden mot krympande demokratiskt 
utrymme och främjande av ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer. Sida kommer 
att arbeta med detta främst genom partnerskap med organisationer med spetskompetens inom området och genom Sidas 
eget normativa arbete på global, regional och nationell nivå. Sida kommer även att öka fokus i dialogen med nuvarande 
strategiska partnerorganisationer när det gäller den globala trenden mot krympande demokratiskt utrymme och främjande 
av ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer. Strategin bidrar även till ett stärkt samlat svenskt 
ledarskap genom synergier med andra strategier. Civilsamhällsorganisationer får även stort stöd via de bilaterala och 
regionala strategierna. För att möjliggöra ett fortsatt arbete med synergier mellan de olika strategierna anser Sida att det 
är av vikt att anslagspostens omfattning inte minskar de kommande åren. 
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

1 825 000 1 825 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 
0 %** 0 %** 0 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år  
 

Ap.6 Asien 
Sida föreslår en viss ökning av anslagsnivån i relation till tilldelning för 2021.  Detta förutsätter dock att regeringen beslutar 
om strategibelopp för strategierna under anslagsposten som stämmer överens med denna nivå på årsbasis. 
  
I covid-19 pandemins spår förväntas fattigdomen i Asien och Oceanien att öka för första gången på 20 år. Världsbanken 
beräknar att Sydasien kommer att bli den region i världen som drabbas allra hårdast, med ytterligare 50 miljoner människor 
förpassade in i extrem fattigdom. Samtidigt stärker auktoritära regimer i regionen greppet under covid-19 och kringskär 
friheten för civilsamhälle och oberoende medier. Asien och Oceanien är den del av världen där pressfriheten försämrats 
mest 2020. Parallellt med covid-19 pandemins omedelbara effekter blir konsekvenserna av klimatförändringarna allt mer 
påtagliga, där extrema väderförhållanden, ökad matosäkerhet och ökad konflikt drabbar regionens fattiga oproportionerligt 
hårt. 
  
Det oförutsägbara läget i Afghanistan understryker vikten av fortsatt beredskap att ge ett långsiktigt stöd för att bidra till ett 
stabilt och säkert samhälle, där grundläggande rättigheter för såväl kvinnor, män, flickor och pojkar respekteras.  
  
Under 2021 avvecklas den bilaterala strategin för Kambodja samtidigt som fortsatta samarbeten i landet fokuseras på 
insatser för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer inom ramen för den regionala strategin för Asien 
och Oceanien. Sida uppfattar det som att regeringen förväntas besluta om en ny regional strategi under 2021 och en ny 
bilateral strategi avseende Myanmar 2022. Nya strategier för Afghanistan – som utgör närmare hälften av anslaget – och en 
ny strategi för Bangladesh förväntas träda i kraft 2021.  
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

1 820 000 2 150 000 2 350 000 2 085 000 2 000 000 2 115 000 2 115 000 2 115 000 
5,8 %** 0 %** 0 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
 

Ap.7 Latinamerika 
Sida föreslår en mindre ökning av anslagsposten 2022 för att balansera den relativt stora ökning som beslutats för 2021 med 
anledning av den förväntade nya regionala strategin. Regeringsbeslut om nya samarbetsstrategier för Bolivia, Colombia, 
Guatemala och Kuba förväntas under 2021. 
  
Latinamerika har utöver politiska kriser och växande sociala klyftor präglats hårt av covid-19. Behovet av ett fortsatt 
engagemang är viktigt för att värna demokratin och rättsstatens principer, att kunna försäkra att den ekonomiska 
utvecklingen även leder till jämlikhet och sociala reformer, samt skydda utsatta grupper och deras försvarare. 
Klimatpåverkan gör också att det finns ett behov av stabil utveckling av denna anslagspost.  
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Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

620 000 650 000 690 000 690 000 885 000 890 000 925 000 965 000 
0,6 %** 3,9 %** 4,3 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
 

Ap.9 Afrika 
Sida bedömer att det finns starka skäl för att öka anslagsposten under 2022-2024. Detta för att kunna omhänderta ökande 
behov och att nå de fattigaste inom ramen för de strategier som omfattas av anslagsposten. Utgångsläget i Afrika är betydligt 
sämre än för andra regioner. Det beror bland annat på begränsade resurser till stimulanspaket och svaga sociala 
trygghetssystem.  Särskilda satsningar på Afrikas Horn och Sahel kopplade till resiliens och utveckling, humanitärt bistånd 
och fred är resurskrävande och särskilt motiverade. Sida avser att fortsätta satsa på sociala skyddsnät och att stärka stödet 
inom klimat och miljöområdet i linje med målen inom flera nya strategier.  
 
En ökad biståndsvolym ger oss möjlighet att bidra effektivare och mer långsiktigt i arbetet med miljö och klimat, jämställdhet, 
könsbaserat våld, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och demokrati. Vi prioriterar även stöd till sköra stater i 
övergången mot civilt styre. Inom de områden där framsteg görs, krävs omfattande resurser för att förankra och utveckla 
resultaten, speciellt i skuggan av covid-19 där den ekonomiska tillväxten stagnerar och politiska-, mänskliga- och 
ekonomiska rättigheter hotas.  
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

5 700 000 6 800 000 7 050 000 7 190 000 7 700 000 8 100 000 8 800 000 9 720 000 
5,2 %** 8,6 %** 10,5 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
 

Ap.13 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
Sida föreslår bibehållen nivå inom anslagsposten för att omhänderta den globala tillbakagången vad gäller mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer som skett under senare år. Situationen har under 2020 förstärkts av såväl 
direkta som indirekta effekter av covid-19, vilka kommer att prägla de kommande årens utveckling inom området. 
 
Sida fortsätter arbetet med att operationalisera och genomföra strategierna inom ramen för anslagsposten för att nå de 
allra fattigaste, mest sårbara och förtryckta. Vidare kommer Sida att fortsätta att hantera det minskade utrymmet för 
människor och organisationer att utöva sina demokratiska och mänskliga rättigheter, inte minst i ljuset av effekter av covid-
19. Arbetet med att stärka yttrandefrihet och ökad säkerhet, såväl digital, fysisk som organisatorisk sådan, är fortsatt central. 
I detta arbete är det viktigt att verksamheten bedrivs ansvarsfullt för att minska risken för att individer utsätts för onödiga 
risker, samt att det finns fungerande skyddsmekanismer om det skulle ske. Rättssäkerhet och tillgång till rättvisa är fortsatt 
områden som behöver stärkas, liksom synergier mellan mänskliga rättigheter, miljö/klimat och företagande. För att 
möjliggöra ett fortsatt arbete med synergier mellan de olika strategierna anser Sida att det är av vikt att anslagspostens 
omfattning inte minskar de kommande åren.  
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

785 000 910 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
0 %** 0 %** 0 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
 

Ap.17 Mellanöstern och Nordafrika 
Sida bedömer att nivån bör öka inom anslagsposten. En ökning skulle inkludera höjning av strategibelopp för en ny strategi 
för Irak som beslutas 2022. Mellanöstern och Nordafrika, som under lång tid plågats av krig och konflikter och ett krympande 
demokratiskt utrymme, har drabbats hårt av covid-19.  Dessutom är regionen utsatt för ökande miljö- och 
klimatförändringar, vilka i sig förstärker risken för konflikt i och mellan länder när möjligheter till långsiktig vatten- och 
matsäkerhet minskar. 
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Många av världens konflikter idag utspelar sig i MENA, en region som också gett upphov till världens största 
migrationsströmmar. Detta leder i sin tur till en kraftig ökning av antalet fattiga i regionen. Covid-19 har bland annat medfört 
minskade försörjningsmöjligheter och kraftigt sjunkande oljepriser, vilket försvårat för länderna att lyfta sin befolkning ur 
fattigdom och utsatthet. Detta drabbar främst redan marginaliserade grupper som kvinnor, ungdomar, barn och minoriteter 
på lång sikt. Värst drabbat är Jemen och omkring hälften av de som lever i extrem fattigdom i regionen återfinns där. 
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

1 200 000 1 300 000 1 300 000 1 350 000 1 440 000 1 510 000 1 600 000 1 700 000 
4,9 %** 6,0 %** 6,3 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
 

Ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 
Sida föreslår en ökning av anslagsposten med anledning av fortsatt arbete inom områden som ekonomisk integration med 
EU, institutionsbyggande inom området demokrati och mänskliga rättigheter och inom miljö och klimat.   
 
Sida kommer fortsätta att söka innovativa lösningar för att bland annat mobilisera kapital och vidareutveckla arbetet med 
att stärka samspelet mellan humanitärt- och utvecklingssamarbete, samt stärka förmågan att motverka korruption. Sida 
kommer också fortsatt att bedriva ett gediget arbete inom områdena inkluderande ekonomisk utveckling, 
demokrati/mänskliga rättigheter och miljö/klimat samt sannolikt inom ett nytt område; inkluderande och fredliga samhällen. 
Utvecklingen i regionen har präglats av fortsatt närmande till EU. Bland annat har några av kandidatländerna på västra 
Balkan tagit positiva steg, där EU-närmandet är en starkare drivkraft än i Östeuropa. De östliga partnerskapsländerna har 
påverkas av politiska skeenden och pågående konflikter. I Turkiet fortsätter det demokratiska utrymmet att kraftigt krympa. 
Utvecklingssamarbetet med de nya bilaterala programmen i Nordmakedonien och Armenien har fortsatt utvecklats och det 
finns en potential och behov av att öka omfattningen inom programmen för att omhänderta behoven.  
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

1 290 000 1 340 000 1 590 000 1 541 000 1 650 000 1 715 000 1 800 000 1 865 000 
3,9 %** 5,0 %** 3,6 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
 

Ap.26 Hållbar fred 
Sida föreslår en bibehållen nivå av anslagsposten för perioden 2022-2024. Detta för att kunna ta omhand initiativ under 
anslagsposten som berör människor som lever i extrem fattigdom och som bor i konfliktdrabbade och fragila stater. Vi ser 
negativa trender med fler och mer komplexa konflikter, förstärkta av både klimatförändringar och covid-19. FN:s 
Generalsekreterare uppmanar medlemsländer att öka finansiering för fredsbyggande. Även OECD/DAC:s rekommendation 
om trippel nexus (humanitärt-utveckling-fred) lyfter fram behov av ökat stöd till konfliktförebyggande och fredsbyggande. 
Bibehållen nivå på anslagsposten är också viktig för att svara upp mot önskemål om att utöka biståndet kopplat till Sveriges 
nedrustningsarbete, inklusive åtagandena om en minfrivärld 2025 under Minkonventionen. Det är även viktigt för att 
ytterligare bidra till implementeringen av Vapenhandelsfördraget och den nedrustningsagenda som ingår där, främst med 
fokus på arbetet mot små och lätta vapen.  
 
Sida är numera en av få givare som prioriterar långsiktigt kärnstöd, vilket är extra viktigt i konfliktkontexter som präglas av 
ständiga förändringar. Det ger flexibilitet och möjlighet till snabba anpassningar av verksamheten. Strategin har dessutom 
möjligheten att kombinera och länka samman globalt påverkansarbete med lokalt fredsbyggande samt arbeta såväl med 
multilaterala organisationer som civilsamhällets aktörer. 
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

280 000 415 000 415 000 460 000 430 000 430 000 430 000 430 000 
0 %** 0 %** 0 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
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Ap.28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 
Sida föreslår att nivån på anslagsposten bibehålls under perioden 2022-2024. Strategin inom anslagsposten stärker 
genomförandet och resultaten av andra strategier och därigenom stärks det globala genomförandet av Agenda 2030.  
 
Anslagsposten bidrar till arbetar arbetet med att mobilisera engagemang och möjliggöra för nya lösningar samt att 
tillsammans med svensk resursbas förstärka den normativa dialogen för att få större genomslag för svensk prioriteringar 
och universella normer. Detta gör Sida bland annat genom att skapa kontaktytor för att mötas och samverka. 
 
Efterfrågan för att möta de gap inom kunskap, kapacitet och metoder för att genomföra Agenda 2030 som strategin täcker 
är fortsatt hög.  
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

492 500 670 000 700 000 690 000 710 000 710 000 710 000 710 000 
0 %** 0 %** 0 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
 

Ap.32 Forskningssamarbete 
Sida föreslår en ökning av anslaget till forskning, forskningskapacitet och innovation som kan engagera fler aktörer och 
främja en hållbar utveckling för människor som lever i fattigdom och förtryck. Det krympande demokratiska utrymmet i 
många av Sidas samarbetsländer hotar också vetenskap och akademisk frihet. Sida stödjer grundforskning och lokalt 
relevanta forskningstillämpningar för att minska fattigdomen i dess olika dimensioner och bidra till ökad demokratisering. 
Svenskt forskningssamarbete värnar forskares yttrandefrihet och vikten av oberoende evidensbaserad kunskapsutveckling. 
Samhällsvetenskap och humaniora är generellt underfinansierade områden, men centrala för den analys och debatt som 
kan driva en demokratisk utveckling. Ökade satsningar krävs på dessa områden, liksom på forskning relaterad till 
klimatförändringar, biologisk mångfald, anti-mikrobiell resistens, one-health-ansatsen och AI. För att forskningsresultat 
ska leda till tillämpningar och förändring måste det dessutom finnas innovationssystem som kopplar ihop olika delar av 
samhället genom kommunikation, infrastruktur och finansiering. Det svenska forskningssamarbetets förankring i 
samarbetsländerna medför stora möjligheter att driva på för en sådan utveckling, men det saknas samarbetsaktörer som 
delar svenska värderingar; därför krävs det nya svenska satsningar. 
 
Sida bygger forskningskapacitet i låginkomstländer och har utvecklat metoder och relationer under lång tid för ett effektivt 
genomförande. Sveriges stora förtroendekapital skapar förutsättningar för ett effektivt och katalytiskt forskningssamarbete. 
Lokal forskningskapacitet är en nödvändighet för att forskning ska vara relevant och legitim och bidra till förändring i våra 
samarbetsländer. 
 
Givet att strategin löper ut 2021 kommer behovet av bemyndiganderam öka från och med 2022. 
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

835 000 920 000 920 000 920 000 920 000 1 000 000 1 100 000 1 200 000 
8,7 %** 10,0 %** 9,1 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
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Ap.34 Hållbar utveckling 
Sida föreslår en bibehållen nivå av anslagsposten. Världen står inför stora globala utmaningar som måste adresseras genom 
gemensamma ansträngningar på global nivå. Covid-19 och nedstängningar av samhällen har haft dramatiska konsekvenser 
på sektorer såsom hälsa, utbildning, sysselsättning, livsmedelsförsörjning. Hållbar utveckling i alla dimensioner är en 
avgörande fråga för fattigdomsbekämpning. De globala strategierna samverkar med och bidrar till en hållbar och fredlig 
utveckling på landnivå.  
 
Arbetet inom anslagsposten säkerställer genomförande av de fyra globala hållbarhetsstrategierna; strategin för hållbar 
miljö, klimat och hav samt för hållbart utnyttjande av naturresurser, strategin för hållbar ekonomisk utveckling, strategin 
för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling samt strategin för Sveriges utvecklingssamarbete 
för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.  
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

2 740 0004 3 520 000 3 620 000 3 619 000 3 720 000 3 720 000 3 720 000 3 720 000 
0 %** 0 %** 0 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 
 

Utgiftsområde 5, Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregion 
Sidas förslag till anslagsfinansiering utgår från den beräknade ramen för anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregion 
inklusive den beräknade anslagsutveckling som presenteras i budgetpropositionen 2020/21.  
 
Ap.3 Samarbete med Ryssland 
Sida bedömer att det finns stor efterfrågan på samarbeten som syftar till att öka respekten för mänskliga rättigheter samt 
demokratisk utveckling och medborgarinflytande. Efterfrågan förväntas fortsätta framöver mot bakgrund av den politiska 
och ekonomiska utvecklingen i Ryssland. Stöd till yttrandefrihet kommer att ges särskilt fokus. Sida kommer också särskilt 
beakta möjligheterna att öka stödet till miljöaktörer samt på olika sätt öka mellanfolkliga kontakter. Sverige fortsätter att 
vara en unik och relevant aktör för samarbetet med Ryssland, som en av få kvarvarande givare som dessutom bedriver 
samarbetet utifrån en långsiktig agenda. 
 

Tilldelat 
2017 

Tilldelat 
2018 

Tilldelat 
2019 

Tilldelat 
2020 

Tilldelat 
2021* 

Behov 
2022 

Behov 
2023 

Behov 
2024 

68 000 68 000 68 000 68 000 70 000 68 000 68 000 68 000 
-2,9 %** 0 %** 0 %** 

Tabellen visar tilldelat anslag och behov av anslag i tkr 
* Tilldelning Regleringsbrev 2021 – 17 december 2020 
**% i relation till förväntad tilldelning föregående år 

  

 
4 Summering av Ap.14, 15 och 16 för år 2017, innan sammanslagning till Ap.34 
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5. Garantiramen 
Sida föreslår en garantiram om 17 miljarder kronor år 2022, 20 miljarder kronor 2023 och 25 miljarder kronor 2024. En 
fortsatt ökad användning av garantier i utvecklingssamarbetet har stor potential att mobilisera stora volymer av kapital för 
hållbar utveckling. Ramen bör inkludera ett ointecknat utrymme som marginal eftersom garantier kan ta lång tid att bereda, 
de är komplexa och leder inte alltid till avtal. Ett antal insatser bereds därför parallellt och utrymme på ramen behövs för att 
inleda nya beredningar utan risk för att de vid avtalstidpunkten inte kan slutföras.  
 
Privat kapital är nödvändigt för att uppnå de globala målen och för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och 
fattigdomsminskning. Biståndet behöver i större utsträckning användas för att mobilisera andra resurser och Sidas 
garantiinstrument har visat sig vara framgångsrikt och effektivt sätt att mobilisera kapital. Per december 2020 har Sida 
mobiliserat cirka 24 miljarder kronor för utlåning för global och lokal utveckling från andra finansieringskällor från en portfölj 
av 40 avtalade garantier om 8,8 miljarder kronor inom 24 strategier. Från och med 2019 redovisas dessutom statens 
garantiåtaganden avseende Europeiska investeringsbankens långivning inom ramen för Lomé IV bis och Cotonou-avtalen 
mot Sidas garantiram. Dessa uppgår per december 2020 till 0,8 miljarder kronor.  
 
Det finns fortsatt flera utmaningar för garantiverksamheten. Bland annat har Covid-19 fått och kommer fortsatt ha en 
påverkan på ekonomin på global och lokal nivå och därmed medfört utmaningar för att utveckla innovativa 
finansieringsformer på grund av försämrade ekonomiska förutsättningar, minskad riskbenägenhet och därmed färre 
möjligheter för partner att utveckla verksamheten. Under 2020 har även pandemin på grund av restriktioner varit särskilt 
utmanande för det uppsökande arbetet för nya förslag på möjliga garantiinsatser.  
 
Den föreslagna garantiramen är en förutsättning för Sidas ambitioner gällande mobilisering av additionellt kapital genom 
garantiinsatser. Sida har, baserat på goda erfarenheter från användning av garantier i utvecklingssamarbetet, successivt 
bidragit till en allt högre prioritet för instrumentet såväl i övergripande styrning som genom ökning av personalresurser.  
 
För närvarande pågår ett systematiskt arbete att ytterligare integrera beredning av garantiinsatser i de operativa 
avdelningarnas organisation och ansvarsområde. Ett viktigt steg var att under 2020 tillsätta nya tjänster på de operativa 
avdelningarna. Uppgiften för dessa är att identifiera möjligheter för mobilisering av additionellt kapital och ge stöd med 
beredning av garantiinsatser för att nå uppsatta mål inom strategier. Satsningen har slagit väl ut och kommer fortsätta och 
även utökas framöver. Sammantaget kommer dessa förändringar och Sidas generellt höjda ambitioner kring mobilisering 
av additionellt kapital att kräva fortsatt ökade personalresurser och medel.  
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6. Övriga villkor

 
Samstämmighet i generella villkor  
Sida önskar möjlighet för finansiering av viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, 
revisioner samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna inom 
ramen för anslag 1:11, Ap.3 Samarbete med Ryssland. Dessa möjligheter finns redan inom ramen för anslag 1:1 och skulle 
gagna kvalitetssäkring och relevans av portföljen. Avsaknad av finansiering för ovan nämnda komponenter ökar risker i 
avseendet förlorad effektivitet och kvalitet samt ökad korruptionsrisk.   

 
Intern styrning och kontroll 
Sida önskar en prövning av betalningsarrangemanget till multilaterala organisationer som vi utför och redovisar på uppdrag 
av Regeringskansliet. Processen som nu används innebär en bruten ansvarskedja som motverkar tydlighet i roller och 
ansvarsuppdelning. Tydlighet i roller och ansvar är en grundförutsättning för god intern styrning och kontroll, vilket är något 
Sida eftersträvar inom samtliga aspekter av verksamheten. Riksrevisionen har tydliggjort att ”rutinerna mellan Sida och UD” 
bör ”ses över och uppdateras.”5 En obruten ansvarskedja där en part tar helhetsansvar för dessa betalningar är att föredra 
för att säkerställa integritet, regelefterlevnad och kvalitet.  
 

Investeringar 
Sida har ett regeringsuppdrag att flytta verksamheten utanför Stockholms kommun, samt står inför en kommande 
omställning vad gäller digitalisering.  
 
Våren 2022 planerar Sida att flytta huvudkontoret till Ursviks entré i Rissne. Uppskattade materiella investeringar i samband 
med flytten beräknas till ca 40 miljoner kronor. 
 
Digitalisering är ett prioriterat område för Sida under kommande år. I Sidas utvecklingsplan för 2021 ligger bland annat 
utveckling av Sida.se och Openaid.se samt en ny digital plattform för partnersamverkan. 
 

Tabell 2: Verksamhetsinvesteringar 
     

  2020 2021 2022 2023 2024 

(tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat 

Immateriella investeringar           

Datasystem, rättigheter m.m. 22 280  23 305  12 000  12 000  12 000  

Materiella investeringar           

Maskiner, inventarier och installationer 
m.m.  

2 205  560  40 650  2 500  2 500  

Byggnader, mark och annan fast 
egendom 

0 0 0 0 0 

Övriga verksamhetsinvesteringar 0  0 0 500  500  

Summa verksamhetsinvesteringar 24 485  23 865  52 650  15 000  15 000  

Finansiering            

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

24 485   23 865  52 650 15 000  15 000  

Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

- - - - -  

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

- - - -  - 

Anslag (efter medgivande av regeringen) - - - - -  

Summa finansiering 24 485  23 865 52 650  15 000  15 000  

      

 
5 Riksrevisionen, Revisionsrapport för 2017, s.8. 
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Låneram 
Sidas låneram uppgår 2021 till 70 miljoner kronor. Utnyttjad låneram vid utgången av 2020 uppgick till ca 50 miljoner kronor. 
Beräkningarna av låneramsbehovet följer Ekonomistyrningsverkets allmänna råd till Kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210). Det innebär bland annat att låneupptag även inkluderar pågående arbete.  
 
Med hänvisning till de investeringar som behöver göras vid kommande flytt samt behov av investeringar för digitalisering, 
föreslår Sida att myndigheten tilldelas en höjd låneram för 2022 till 95 miljoner kronor.  
 

Tabell 3: Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 

  2020 2021 2022 2023 2024 

(tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat 

IB lån i Riksgäldskontoret  45 101  50 384  58 956  90 648  78 474 

Nyupplåning (+) 24 485  23 865 52 650  15 000  15 000  

Amorteringar (-) – 19 202  – 15 293 – 20 958 – 27 174 – 25 144 

UB lån i Riksgäldskontoret 50 384 58 956 90 648 78 474 68 330 

Beslutad/föreslagen låneram 69 000 70 000 95 000 80 000 70 000 

Ränteutgifter 0 0 1 425 1 200 1 050 

Finansiering av räntor och avskrivningar      

Utgiftsområde 7, anslag 1.2.1  19 200  15 293 22 383 28 374 26 194 

Övrig finansiering   - -  -  -  -  

 

Räntekonto 
Sida föreslår att myndigheten tilldelas en räntekontokredit för 2022 på 27 miljoner kronor, vilket är samma nivå som för 
2021. 
 

Tabell 4: Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 2020 
Utfall 

2021 
Prognos 

2022 Beräknat 

Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året - - - 

Minsta behållning på räntekontot under året 96 943 95 000 91 600 

Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 313 223 240 820 246 600 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret  -   -   -  

Beslutad/föreslagen räntekontokredit 27 000 27 000 27 000 

 
 

Anslagskredit och anslagssparande 
I regleringsbrevet för budgetåret 2020 har alla anslagsposter med undantag av ramanslagen 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen beviljats en kredit. En kredit ger ökad flexibilitet och därmed större möjlighet att fullt utnyttja anslaget, 
särskilt i svåra kontexter som denna. Således föreslår Sida om en kredit för 1:11, ap.3 inom utgiftsområde 5 precis som på 
övriga anslagsposter. 
 

Avgifter och övriga intäkter 
Sida tar ut avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen (1992:191) för lokaler, konferenser samt offentlig inköps- och 
resurssamordning i begränsad omfattning. Avgifterna beräknas till cirka 2,4 miljoner kronor under 2022, 1,8 miljoner kronor 
under 2023 och 1,8 miljoner kronor under 2024.  
 
Som en följd av förordning (2011:211) om utlåning och garantier särredovisar Sida från och med 2013 avgiftsbelagd 
verksamhet avseende administration av garantiverksamheten.  
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Tabell 5: Beräknade avgifter för garantiverksamheten (tkr) 

  2021 2022 2023 2024 

Prognos avgift garantitagare   11 100    14 430   19 980    25 230 

Prognos subvention förvaltningsanslag   5 000   5 000    5 300   5 500  

Total avgift   16 100 19 430   25 280   30 730 

 
Avgiftsintäkten 2020 var 8 246 tusen kronor och kostnaden för den garantitekniska verksamheten 10 023 tusen kronor. 
Målsättningen är att avgiftsintäkterna över tid ska täcka verksamhetens kostnader. Resultatet för den avgiftsbelagda 
verksamheten uppgick för år 2020 till ett underskott om 1 777 tusen kronor och med ett tidigare underskott på 25 tusen 
kronor blev det ackumulerade resultatet 1 802 tusen kronor.  
 
Tabell 6: Beräknade resultat för garantiverksamheten (tkr) 

Ack. resultat t o m 2020 Intäkter 2021 Kostnader 2021 Resultat 2021 Ack. resultat t 
o m 2021 

– 1 802   16 100    15 955   145    – 1 657  

 

Beställningsbemyndiganden 
Utnyttjandet av beställningsbemyndiganden 2020 för Sidas anslagsposter uppgick till 77 procent av tilldelad ram, eller 29,8 
miljarder kronor av tilldelad ram på 38,5 miljarder kronor. Bemyndiganderamen har inte utnyttjas fullt ut. Det beror delvis 
på utgångna strategier som väntade på beslut om förlängning samt strategier som var på väg att löpa ut under året och som 
därför var begränsade i sina möjligheter att sluta längre avtal. Beslut om förlängda strategier och nya strategier i december 
2020 inkom för sent för att påverka utnyttjandet av bemyndiganderamen.  
 
Av utestående åtaganden 2020 kommer cirka 17,5 miljarder kronor att infrias 2021. 
 
Sidas prognos för utestående åtaganden för 2021 för anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet (se tabell nedan) är cirka 39,5 
miljarder kronor, motsvarande tilldelad bemyndiganderam i regleringsbrevet för 2021. Sida antar att nya åtaganden om cirka 
27 miljarder kronor kommer att tecknas 2021 med bäring på kommande år, vilket är cirka 12 miljarder kronor mer än 2020. 
Ökningen beror huvudsakligen på att många nya strategier tillkom under 2020. 
 
Förslag till bemyndiganderam 2022 är ca 3,5 procent högre än 2021. Hur 2022 års utestående åtaganden infrias är svårt att 
förutse, men Sida har gjort en prognos baserat på befintlig planering och bedömning utifrån tidigare erfarenhet. Liksom 
tidigare år anger Sida fördelningen mellan åren indikativt.  
 
Då prognosen bygger på finansiell historik och inte på planering av konkreta insatser är det inte möjligt att ange slutår för 
infriande av utestående åtaganden 2022. För utestående åtaganden för 2020 infrias inga åtaganden bortom 2025.  
 
Tabell 7: Bemyndiganderam Utgiftsområde 7 Anslag 1:1 i tkr 

SUMMA 7 1:1 
Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 33 314 336  29 873 105  39 480 000        

+ Nya åtaganden 15 587 449  27 140 204  21 039 161        

– Infriade åtaganden -19 028 680  -17 533 309  -19 674 161  -20 040 885  -11 392 148  -9 411 967  

Utestående åtaganden vid årets slut 29 873 105  39 480 000  40 845 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 38 540 000 39 480 000 40 845 000        
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Beställningsbemyndiganden per anslagspost 
Tabell 8: Bemyndiganderam Utgiftsområde 7 Anslag 1:1 i tkr 
Ap 1 Humanitära insatser Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 330 250  594 175  800 000        

+ Nya åtaganden 552 665  653 825  470 000        

– Infriade åtaganden -288 740  -448 000  -320 000  -450 000  -350 000  -150 000  

Utestående åtaganden vid årets slut 594 175  800 000  950 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 610 000 800 000 950 000 550 000     

              

              
Ap 2 Informations- och 
kommunikationsverksamhet 

Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 271 120  207 542  180 000        

+ Nya åtaganden 45 003  87 368  70 000        

– Infriade åtaganden -108 582  -114 910  -100 000  – 62 561  – 31 250  – 56 189  

Utestående åtaganden vid årets slut 207 542  180 000  150 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 295 000  180 000  150 000  275 000      

              

              
Ap 5 Stöd genom svenska organisationer i det 
civila samhället 

Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 4 747 481  3 518 881  4 900 000        

+ Nya åtaganden 609 035  3 155 608  1 800 000        

– Infriade åtaganden -1 837 635  -1 774 488  -1 800 000  -1 790 000  -1 750 000  -1 360 000  

Utestående åtaganden vid årets slut 3 518 881  4 900 000  4 900 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 4 900 000  4 900 000  4 900 000  5 500 000  5 100 000    

              

              
Ap 6 Asien Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 3 099 721  1 711 930  3 020 000        

+ Nya åtaganden 617 389  2 467 488  2 120 000        

– Infriade åtaganden -2 005 180  -1 159 418  -1 500 000  -1 713 000  -1 004 000  -923 000  

Utestående åtaganden vid årets slut 1 711 930  3 020 000  3 640 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 3 260 000  3 020 000  3 640 000  3 340 000  2 540 000    
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Ap 7 Latinamerika Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 936 314  671 203  1 370 000        

+ Nya åtaganden 273 923  1 151 778  725 205        

– Infriade åtaganden -539 034  -452 981  -660 205  -750 000  -400 000  -285 000  

Utestående åtaganden vid årets slut 671 203  1 370 000  1 435 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 1 100 000  1 370 000  1 435 000        

              

              
Ap 9 Afrika Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 10 466 553  9 934 132  12 500 000        

+ Nya åtaganden 5 208 212  8 756 148  8 000 000        

– Infriade åtaganden -5 740 633  -6 190 280  -7 000 000  -7 164 532  -2 610 649  -3 724 819  

Utestående åtaganden vid årets slut 9 934 132  12 500 000  13 500 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 12 000 000  12 500 000  13 500 000        

              

              
Ap 13 Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer 

Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 1 242 875  1 492 434  2 000 000        

+ Nya åtaganden 919 400  1 212 083  620 359        

– Infriade åtaganden -669 841  -704 516  -900 359  -811 083  -541 849  -367 068  

Utestående åtaganden vid årets slut 1 492 434  2 000 000  1 720 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 1 700 000  2 000 000  1 720 000        

              

              
Ap 17 Mellanöstern och Nordafrika Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 1 276 544  898 415  2 770 000        

+ Nya åtaganden 918 579  2 550 868  730 000        

– Infriade åtaganden -1 296 708  -679 283  -1 050 000  -894 000  -710 000  -846 000  

Utestående åtaganden vid årets slut 898 415  2 770 000  2 450 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 2 400 000  2 770 000  2 450 000  2 010 000  1 510 000    
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Ap 23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra 
Balkan och Turkiet 

Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 1 906 696  1 729 624  2 250 000        

+ Nya åtaganden 987 585  1 584 348  1 235 000        

– Infriade åtaganden -1 164 657  -1 063 972  -1 125 000  -1 200 000  -750 000  -410 000  

Utestående åtaganden vid årets slut 1 729 624  2 250 000  2 360 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 2 150 000  2 250 000  2 360 000        

              

              
Ap 26 Hållbar fred Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 483 880  463 416  600 000        

+ Nya åtaganden 391 830  425 400  346 600        

– Infriade åtaganden -412 295  -288 816  -296 600  -321 300  -279 500  – 49 200  

Utestående åtaganden vid årets slut 463 416  600 000  650 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 725 000  600 000  650 000  750 000  750 000    

              

              
Ap 28 Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 982 355  1 151 104  1 300 000        

+ Nya åtaganden 855 951  751 653  590 000        

– Infriade åtaganden -687 202  -602 757  -690 000  -637 600  -374 900  -257 500  

Utestående åtaganden vid årets slut 1 151 104  1 300 000  1 200 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 1 200 000  1 300 000  1 200 000        

              

              
Ap 32 Forskningssamarbete Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 1 879 683  1 748 067  1 700 000        

+ Nya åtaganden 596 629  768 711  1 300 000        

– Infriade åtaganden -728 245  -816 777  -900 000  -900 000  -740 000  -460 000  

Utestående åtaganden vid årets slut 1 748 067  1 700 000  2 100 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 2 300 000  1 700 000  2 100 000  2 300 000  2 500 000    
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Ap 34 Hållbar utveckling Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 5 690 863  5 752 184  6 090 000        

+ Nya åtaganden 3 611 247  3 574 926  3 031 997        

– Infriade åtaganden -3 549 927  -3 237 110  -3 331 997  -3 346 809  -1 850 000  -593 191  

Utestående åtaganden vid årets slut 5 752 184  6 090 000  5 790 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 5 900 000  6 090 000  5 790 000        

 
 
Tabell 9: Bemyndiganderam Utgiftsområde 5 Anslag 1:11 i tkr 
Uo 5 1:11.3 Samarbete inom Östersjöregionen Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

2020 2021 2022 2023 2024 2025- 

Ingående åtaganden 56 413  61 598  115 000        

+ Nya åtaganden 43 098  88 400  72 500        

– Infriade åtaganden – 42 413  – 34 998  – 57 500  – 50 000  – 35 000  – 45 000  

Utestående åtaganden vid årets slut 61 598  115 000  130 000        

              

Bemyndiganderam enligt regleringsbrev 2020, 
2021 och förslag 2022 95 000  115 000  130 000        
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