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Budgetunderlag för budgetåren 2022, 2023 och 2024 

I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
överlämnas härmed budgetunderlag för 2022–2024.

Konkurrensverkets uppgift 

Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsyns-
myndighet för den offentliga upphandlingen. Konkurrensverket ska verka för en
effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna
samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens
aktörer. Vidare ska vi säkerställa att de regelverk och rutiner som myndigheten
disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
Konkurrensverket ska också uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i
offentlig och privat verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna
förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen
inom vårt ansvarsområde.

Vår vision är Välfärd genom väl fungerande marknader.

Konkurrensverkets strategiska fokus för tillsynsverksamheten under de närmaste
åren kommer att vara konkurrens på digitala marknader, hållbar utveckling och
offentligt finansierade tjänster. Ledorden är effektivisering, god kompetensförsörj-
ning och träffsäkra prioriteringar.1

Förstärkningsbehov 2022–2024 

Konkurrensverket identifierar flera viktiga utmaningar för verksamheten som
innebär ett behov av permanent resurstillskott. De behov som låg till grund för
budgetunderlaget 2021–2023 kvarstår och har i flera avseenden accentuerats.

I nuläget pågår översyn av många av Europeiska kommissionens mest centrala
tillkännagivanden och riktlinjer på konkurrensområdet i syfte att skapa förutsätt-
ningar för en rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi. Därutöver övervägs
behovet av ytterligare verktyg för kommissionen som kommer att omfatta de

1 Verksamhetsplan för Konkurrensverket 2021–2023, dnr. 517/2020.
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Ringvägen 100
Telefon 08-7001600
konkurrensverket@kkv.se

mailto:konkurrensverket@kkv.se
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nationella konkurrensmyndigheterna, vilket visar på behovet av en aktiv och
uppdaterad konkurrenstillsyn. I ett läge där resursbehovet, på grund av ökad
ärendekomplexitet och digitalisering, redan överskrider tillgängliga resurser är
det därmed samtidigt nödvändigt med en omfattande internationell samverkan.
Dessutom leder utvecklingen till ett behov av en alltmer proaktiv tillsyn, såsom
Konkurrensverkets sektorstudie om konkurrensen på digitala plattformsmark-
nader i Sverige.2 Denna typ av utvecklande och kunskapsbyggande insatser är
resurskrävande, men helt nödvändiga för att hantera de nya marknadsstrukturer
och konkurrensproblem som följer av samhällets ökande digitalisering.

Till detta kommer att Konkurrensverket de senaste par åren har fått nya uppdrag
eller utökade ansvarsområden utan resurstillskott, något som har medfört att en
omfördelning av resurser från den befintliga tillsynsverksamheten har varit nöd-
vändig också för att hantera förberedelse- och genomförandearbetet.3 Detta har
påverkat Konkurrensverkets förutsättningar att bedriva övrig tillsynsverksamhet
på ett menligt sätt.

Ökad ärendekomplexitet i konkurrenstillsynen 

De ärenden som Konkurrensverket utreder inom konkurrenstillsynen har över tid
blivit alltmer komplexa. Detta är delvis kopplat till krav på mer komplexa juri-
diska bedömningar med ökande krav från domstolar, men även till nya mark-
nadsstrukturer som följer av samhällets ökande digitalisering, en ökande mängd
utredningsmaterial, krav på mer avancerade ekonomiska analyser och till den nya
regleringen i konkurrenslagen som bland annat ställer krav på en högre grad av
internationell samverkan.

Alltmer omfattande domstolsprocesser 

För de av Konkurrensverkets mål och ärenden som blir föremål för domstols-
prövning har det konstaterats att konkurrensmålen hör till de mest omfattande
mål som handläggs i svensk domstol.4 Målen rör ofta komplicerade sakför-
hållanden och ekonomiska samband som kräver omfattande skriftlig och muntlig
bevisning. Konkurrensverkets motparter anlitar regelmässigt juridiska och
ekonomiska ombud som tillför ärendena omfattande material som Konkurrens-
verket behöver analysera och bemöta.

Genom inrättandet av patent- och marknadsdomstolarna i september 2016 har
domstolsorganisationen därför stärkts på detta område. Det har visat sig att de
krav som domstolarna ställer upp för bifall i konkurrensrättsliga mål är mycket

2 Konkurrensverkets rapportserie 2021:1.
3 Uppdrag (N2020/00320/MK) att undersöka om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt
föranleder organisatoriska förändringar för Konkurrensverket, den nya regleringen i konkurrenslagen, uppdrag
(N2020/02856) att följa upp utvecklingen inom e-handel i Sverige samt uppgiften att vara registermyndighet
enligt lagen om upphandlingsstatistik och att utöva tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna.
4 Konkurrensverkets tillsyn – förutsättningar för effektivt resursutnyttjande (RiR 2019:26).
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höga. Av det dryga tiotal mål och ärenden som Patent- och marknadsöverdom-
stolen hittills avgjort slutligt har inget fått bifall, oavsett om målet drivits av
Konkurrensverket eller av en enskild part.

Mer omfattande förvärvsprövningar 

Den höga ärendekomplexiteten blir särskilt utmanande vad gäller handläggning
av företagskoncentrationer, där Konkurrensverket inte har möjlighet att prioritera
bland inkommande anmälningar eller där det finns särskilda skäl att genomföra
en utredning. Därför krävs en ständig beredskap att utreda komplicerade förvärv.
Dessa utredningar och domstolsprocesser är oerhört resursintensiva och lämnar i
långa perioder ett mycket litet utrymme att fokusera på övrig konkurrenstillsyn
och föra rättsutvecklingen framåt. Ett exempel på detta är en företagskoncentra-
tion rörande licensiering av ostvarumärken, där kostnaden för utredning och
domstolsprocess sammanlagt uppgick till drygt 15 500 000 kronor.5 Ett annat
exempel är ett förvärv rörande mobila betallösningar för parkering, som
Konkurrensverket i mars 2020 beslutade att lämna utan åtgärd. Kostnaden för
denna förvärvsprövning uppgick totalt till drygt 6 250 000 kronor.6 En analys av
kostnaderna för de koncentrationsprövningar där Konkurrensverket beslutat att
genomföra en särskild undersökning visar att utvecklingen över en femårsperiod
går mot mer resurskrävande utredningar. Det genomsnittliga antalet timmar som
lagts på dessa ärenden uppvisar en tydlig ökning.7

Ökande mängd utredningsmaterial 

Ärendekomplexiteten är också kopplad till den ökande mängd utrednings-
material som följer av ett alltmer digitaliserat samhälle. Såväl konkurrens- som
upphandlingstillsynen ställer höga krav på att vi är skickliga på att strukturera
och analysera stora mängder data. Konkurrensverkets utredningar, särskilt inom
konkurrenstillsynen, är ofta omfattande. Ärenden med runt tiotusen aktbilagor
förekommer och har blivit vanligare, något som hänger ihop med digitaliseringen.

Överträdelser som involverar stora mängder data och som sker på internet
förutsätter också att Konkurrensverket har kunskap och resurser att hämta in och
analysera data på ett effektivt sätt. Vi ser ett behov av att innovativt stärka och
effektivisera våra metoder för att hitta uppgifter, samband och mönster som kan
utgöra indikationer eller bevisning för misstänkta överträdelser. Utvecklings-
arbetet syftar till att uppnå ett mer effektivt analys- och utredningsarbete som
möjliggör rimliga handläggningstider. Artificiell intelligens (AI) eller maskin-
inlärning har potentialen att effektivisera utredningsarbetet genom att automa-
tisera processer och vissa arbetsmoment som i dag kräver manuellt arbete.

5 Den sammanlagda kostnaden för dnr S-661/2018, 661/2018 och 354/2019. Dessa ärenden löpte över ett årsskifte.
Som en jämförelse kan nämnas att den totala redovisade tiden på ärendena motsvarar 18 % av den totala
redovisade tiden på konkurrenslagsärenden under 2020.
6 Dnr 530/2019, S-698/2019 och 698/2019.
7 Ökningen uppgick mellan 2016 och 2020 till 73 %.
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Nya marknadsstrukturer och konkurrensproblem till följd av digitaliseringen 

Den ökande ärendekomplexiteten följer också av att många av de konkurrens-
problem som Konkurrensverket hanterar i dag har att göra med marknadskrafter
som uppkommer till följd av digitalisering. Nya tjänster och teknologi skapar
dominanter på marknader som förr var fragmenterade. E-handelns tillväxt med-
för en ökande pristransparens, något som innebär fördelar för konsumenterna
men som också underlättar företagens prisbevakning i både det horisontella och
vertikala handelsledet. Algoritmer möjliggör nya former för prisstyrning och
prisföljsamhet. Gränserna mellan företag som är verksamma i olika led i distribu-
tionskedjan suddas ut, samtidigt som vertikala begränsningar tar nya former i den
digitala ekonomin.

Framväxten av digitala plattformar har gett utrymme till betydande effektivitets-
vinster, innovativa affärsmodeller och nya, snabbare sätt att nå marknader. Sam-
tidigt har plattformarnas ökande inflytande i samhället kommit att problemati-
seras utifrån ett antal olika perspektiv, däribland konkurrensrättsligt. Om kon-
kurrensen på eller mellan plattformar inte fungerar effektivt kan användar-
grupperna möta sämre villkor i form av högre priser och avgifter, överdriven
insamling av persondata, eller försämrad kvalitet av plattformens tjänst. Detta
kan också hindra inträde och reducera kunders valfrihet och, i förlängningen,
företagens incitament till innovation och utveckling. Dessa försämringar riskerar i
slutänden leda till skada för konsumenterna. Ökad kunskap om digitalisering är
nödvändig för att Konkurrensverket ska förstå nya affärsmodeller, värna konkur-
rensen på och mellan plattformar och vid annan distribution via internet, mot-
verka prissamordning genom algoritmer, säkerställa att företag inte använder
data på ett oskäligt sätt samt uppmärksamma förvärv som samlar stora mängder
data eller som utsläcker konkurrens från innovativa företag.

Konkurrensproblemen berör olika regelverk 

Ju snabbare marknaderna utvecklas, desto snabbare måste konkurrensmyndig-
heterna agera. Tillsynen är en viktig beståndsdel för att säkerställa att de förut-
sättningar som leder till ökad konkurrenskraft, innovation och tillväxt på ett sätt
som kommer konsumenterna till del inte sätts ur spel. Det är mot denna bakgrund
nödvändigt att ytterligare utveckla och intensifiera det samarbete som Konkurrens-
verket, Integritetsskyddsmyndigheten och Konsumentverket bedriver. Behovet av
detta samarbete är en direkt följd av digitaliseringen, då tillgång till viktig kund-
data är ett mycket komplext område som påverkas också av andra regelverk än
det konkurrensrättsliga. Digitala plattformar kan exempelvis hävda att de för-
hindras att dela kunddata med företagsanvändarna på grund av begränsningar
som följer av dataskyddsförordningen, något som samtidigt kan få konkurrens-
begränsande effekter. Det är därför centralt att de tre myndigheterna har en konti-
nuerlig dialog som fokuserar på digitaliseringens möjligheter och utmaningar och
att vi klarar att snabbt identifiera skärningspunkter mellan våra respektive
uppdrag.
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Ny reglering i konkurrenslagen påverkar kostnaderna och komplexiteten 

Konkurrensverket har bedrivit ett omfattande förberedelsearbete inför den nya
regleringen som införs i konkurrenslagen 1 mars 2021. Lagändringarna innebär
bland annat att Konkurrensverkets besluts- och utredningsbefogenheter utökas
och att det införs en sanktion mot företag som trotsar verkets beslut under
utredningen av en överträdelse som företaget misstänks för (utredningsskade-
avgift).

Konkurrensverkets bedömning är att det nya regelverket sammantaget kommer
att medföra en ökad effektivitet i konkurrenstillsynen. Samtidigt står det klart att
permanenta kostnadsökningar kommer att uppstå och att de nya verktygen
kommer att medföra nya typer av utredningar. Det kommer bland annat att
ställas krav på hantering av fler uppgifter vid förhör och platsundersökningar, en
ökad internationell samverkan och fler parallella utredningar när den nya sank-
tionen utredningsskadeavgift ska hanteras.8 Dessutom kommer Konkurrens-
verkets kostnader för att bistå andra konkurrensmyndigheter att öka i relation till
nuvarande förhållanden.9 Om de skärpta befogenheterna ska medföra en reell
skillnad i form av ett ökat antal beslut och därmed en mer avskräckande tillsyns-
myndighet till nytta för konsumenterna finns det ett tydligt behov av att stärka
tillsynsverksamheten även resursmässigt för att hantera den ökade komplexiteten.

Nödvändiga utvecklingsinsatser 

Sammantaget medför den ökade komplexiteten att tillsynsutredningarna förut-
sätter alltmer avancerad juridisk och ekonomisk analys för att garantera kvalitet
och rättssäkerhet. Konkurrensverket behöver kunna säkerställa en stabil
bemanning i utredningarna. I detta avseende är vår största utmaning att rekrytera
och behålla kvalificerade jurister och ekonomer med erfarenhet av konkurrens-
rättslig och konkurrensekonomisk analys. För att lyckas rekrytera och behålla
erfaren personal behöver vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner.

För att uppnå den eftersträvade kompetensnivån och effektiviteten i tillsyns-
verksamheten ser vi ett behov av att bygga upp en strategisk funktion med
särskild kompetens kring hur stora datamängder och algoritmer kan hanteras.
Detta för att proaktivt kunna upptäcka och utreda överträdelser samt analysera
effekterna för konkurrensen och konsumenterna. För att nå tillräcklig nivå i detta
arbete räcker det inte med att befintlig personal gör detta vid sidan om ordinarie
arbetsuppgifter. I stället krävs en resursförstärkning som innebär att flera per-
soner ges utrymme att avsätta huvuddelen av sin arbetstid på uppgiften.
Konkurrensverket behöver rekrytera fler ekonometriker och ekonomer som kan
programmera och har erfarenhet av att analysera datadrivna marknader med

8 För en redogörelse över de nya uppgifter som följer av regleringen, se Konkurrensverkets budgetunderlag för
budgetåren 2021, 2022 och 2023, dnr. 159/2020. Konkurrensverket uppskattade där de initiala kostnaderna för
den nya regleringen till 2,5 miljoner kronor under 2021 och de permanenta kostnaderna till 10 miljoner kronor
årligen från 2021.
9 Jämförelsevis får Konkurrensverket, till skillnad från t.ex. Kronofogdemyndigheten, inte ersättning för
kostnader i samband med internationellt bistånd, prop. 2020/21:51 s. 169.
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olika statistiska verktyg. Vi behöver komplettera denna grupp av kvantitativa
ekonomer med dataanalytiker och forensiker som har förmågan att utforska och
utveckla nya verktyg. På så sätt säkerställer vi att vi har lämpliga metoder för vår
tillsynsverksamhet, att vi kan analysera stora och komplexa datakällor, att vi blir
bättre på visualisering av data och samband och att vi kan ta till oss nya metoder
inom exempelvis maskininlärning och AI.

För att kunna uppnå den nödvändiga avskräckande effekten behöver vi också öka
antalet utredningar som leder till ingripanden från tillsynsmyndighetens sida. För
att nå dit behöver vi ha förutsättningar för att driva flera tillsynsutredningar
parallellt. I dag motverkas denna möjlighet av den ökande komplexiteten och av
att flera nya uppdrag de senaste åren har tilldelats Konkurrensverket utan nöd-
vändig resursförstärkning. För att kunna upprätthålla och utveckla en effektiv och
träffsäker tillsyn framöver behöver tillsynsverksamheten därför stärkas.

Konkurrensverket anser sammanfattningsvis att det krävs en förstärkning med
30 miljoner kronor per budgetår för att upprätthålla en effektiv tillsynsverksam-
het. Konkurrensverket skulle använda dessa medel till att rekrytera tretton
jurister, tio ekonomer och fyra dataanalytiker. Med en sådan förstärkning skapas
förutsättningar att hantera den ökade ärendekomplexiteten samt stärka tillsynen
på områden där algoritmer och stora datamängder används på ett sådant sätt att
konkurrensen påverkas till men för konsumenterna.

Upphandlings- och konkurrenstillsynen innebär möjligheter att upptäcka och 
anmäla korruption 

Korruption är skadlig för både konsumenterna och för konkurrensen. Konkurrens-
verket ser allt oftare tecken på korruption i samband med tillsynsverksamheten
och kan konstatera att korruption utgör en konkurrenssnedvridning som ligger
nära myndighetens kärnuppdrag inom både upphandlings- och konkurrens-
områdena. Korruption kan till exempel underlätta eller möjliggöra ett förfarande
som är i strid med konkurrens- eller upphandlingsreglerna, eller i sig vara ett sätt
att begränsa konkurrensen. Korruption kan också användas för att dölja en kon-
kurrensbegränsning eller försvåra dess upptäckt.

Våra erfarenheter visar att korruption kan förekomma i alla typer av ärenden som
Konkurrensverket utreder: offentlig upphandling, horisontella samarbeten, verti-
kala avtal, missbruk av dominerande ställning, konkurrensbegränsande offentlig
säljverksamhet och kontroll av företagskoncentrationer. Konkurrensverket arbetar
med mediaanalys och tipshantering för att identifiera och utreda överträdelser av
upphandlings- och konkurrensreglerna och då ser vi ofta tecken på korruption
och otillbörlig påverkan.

Det är mot denna bakgrund glädjande att Konkurrensverket ingår i det forum för
samverkan som Statskontoret har fått i uppdrag att inrätta. Konkurrensverket
anser dessutom att det är önskvärt att vi i vår instruktion får ett tydligare uppdrag
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att motverka korruption inom både privat och offentlig verksamhet. Det skulle
öka våra förutsättningar att effektivt förebygga korruption och utföra befintligt
tillsynsuppdrag samt att bli en mer effektiv samarbetspartner till polis- och
åklagarmyndigheter.10 Konkurrensverkets förutsättningar att identifiera korrup-
tionsmisstankar och vidta lämpliga åtgärder, exempelvis vidtala polis och
åklagare vid misstänkta mutbrott, skulle på detta sätt avevärt förbättras.

Andra mycket viktiga samarbetspartners för Konkurrensverket är upphandlare.
De utgör en viktig informationskanal för tillsynen och har, med rätt kunskap och
verktyg, förutsättningar att upptäcka såväl korruption som anbudskarteller och
tipsa tillsynsmyndigheten. Konkurrensverkets kommunikationsinsatser som
riktar sig mot upphandlare är därför oerhört viktiga att upprätthålla och vidare-
utveckla i syfte att skapa goda förutsättningar att upptäcka överträdelser.

Nödvändiga utvecklingsinsatser 

För att bli skickligare på att identifiera korruption behöver vi förbättra våra
tekniska rutiner för analys av upphandlingsdata och media. Den mediaanalys och
analys av upphandlingsdata som Konkurrensverket genomför i dag är enbart
inriktad på överträdelser av upphandlings- och konkurrensregelverken. Vår
bedömning är dock att varningsflaggor för korruption ofta sammanfaller med
varningsflaggor för de andra typer av överträdelser som omfattas av vårt ansvars-
område. Konkurrensverket skulle därför ha goda förutsättningar att med ökade
resurser finkalibrera och bygga ut våra spaningssystem så att de även kan fånga
upp tecken på korruption. I de fall Konkurrensverket ser sådana tecken kan vi
lämna över dem till polisen. Vi behöver också satsa ännu mer på att kommunicera
med upphandlare i syfte att öka deras kunskap och tipsa Konkurrensverket om
misstänkt korruption och karteller.

Den tekniska kompetens som behövs består framförallt av ekonomer med kun-
skap i att hantera stora datamängder och genomföra kvantitativa analyser. Den
tekniska förstärkningen skulle med fördel kunna kopplas till samma strategiska
funktion som nämnts ovan rörande ökad ärendekomplexitet. En sådan funktion
skulle då kunna bli ett kunskapscentrum för Konkurrensverkets underrättelse-
verksamhet med kapacitet att förse såväl upphandlings- som konkurrenstillsynen
med information. Konkurrensverket har ett starkt varumärke och ett omfattande
inflöde av information. Med ökade resurser skulle vi därför ha goda förutsätt-
ningar att bygga ut vad som inledningsvis kan vara vaga indikationer eller
anonyma tips för att värdera deras relevans och göra dem utredningsbara. Med
ett ökat inflöde kan vi bidra till en bättre överblick och förse brottsbekämpande
myndigheter med information och bygga ut våra samarbeten med andra myndig-
heter. Det skulle exempelvis vara önskvärt att i ökad utsträckning satsa resurser
på att operativt koordinera våra insatser och utredningar med polisen.

10 Förslag till nytt regelverk avseende Konkurrensverkets upphandlingstillsyn, dnr. 658/2018.

https://�klagarmyndigheter.10
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Konkurrensverket äskar 5 miljoner kronor per år för att kunna arbeta aktivt mot
korruption inom både privat och offentlig verksamhet. Insatsen är skalbar bero-
ende på vald ambitionsnivå. Konkurrensverket kommer att använda dessa medel
till att rekrytera en informationspecialist, en dataanalytiker, en ekonom och en
jurist. Summan bygger på ovan förstärkningsbehov av medarbetare och teknisk
kompetens kopplat till ökad ärendekomplexitet.

Konkurrensverket bedömer att de föreslagna förstärkningarna kraftigt skulle
förbättra våra förutsättningar att identifiera korruptionsmisstankar och på så sätt
bistå polisen med fler kvalificerade tips. Den preventiva verkan som följer av en
starkare tillsynsmyndighet skulle också bidra till att göra det förebyggande
arbetet mer effektivt och, i linje med regeringens handlingsplan mot korruption11,
bidra till att minska riskerna för korruption och de förtroendeskador som korrup-
tionen medför. De företag som följer reglerna skulle som en följd av detta i
minskad utsträckning behöva utsättas för osund konkurrens från oseriösa aktörer.
De sammanlagda fördelarna för konsumenterna av en mer effektiv och kraftfull
tillsynsmyndighet är uppenbara.

Avgiftsnivåer för registrering av annonsdatabaser 

Konkurrensverket är registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik,
vilket innebär en skyldighet att ta emot ansökningar om registrering av annons-
databaser och pröva om de uppfyller kraven för att registreras, samt utöva tillsyn
över de registrerade annonsdatabaserna. Fem ansökningar kom in under hösten
2020, vilket innebär avgiftsintäkter på totalt 53 500 kr. Enbart arbetet med att
hantera ansökningarna har kostat 115 000 kr. Detta betyder enligt Konkurrens-
verkets initiala bedömning är att registreringsavgifterna inte är tillräckliga för att
uppnå full kostnadstäckning. För 2021 och framåt kommer Konkurrensverket
även att ta ut en årlig avgift på 22 500 kr för tillsynen av annonsdatabaserna.
Konkurrensverket kommer löpande att följa och utvärdera resursbehovet för
denna tillsyn.

Sammanfattning 

Genom den nya regleringen i konkurrenslagen har regelverket skärpts, vilket är
positivt. För att säkerställa en effektiv tillsynsverksamhet är det dock nödvändigt
att också förstärka Konkurrensverket resurmässigt. Konkurrensverket anser
sammanfattningsvis att förvaltningsanslaget behöver tillföras 30 miljoner per år
permanent för att säkerställa att verket även framöver ska kunna bedriva en
effektiv och avskräckande konkurrenstillsyn, i enlighet med Sveriges åtaganden
enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Den föreslagna förstärk-
ningen bedöms nödvändig för att skapa förutsättningar för Konkurrensverket att
effektivt kunna hantera stora datamängder och analysera nya marknadskrafter
samt ingripa mot de konkurrensproblem som följer av digitaliseringen.

11 Ett utvecklat arbete mot korruption i den statliga förvaltningen Handlingsplan mot korruption 2021–2023.
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Den föreslagna förstärkningen för att motverka korruption skulle möjliggöra
ytterligare insatser inom ramen för framför allt upphandlingstillsynen och utgöra
ett led i regeringens nationella handlingsplan mot korruption.

Konkurrensverket föreslår sammanfattningsvis en utökad budgetram med
35 miljoner kronor per budgetår från och med 2022 för anslag 24 01 13 (Ramanslag).

Tabell. 
Förslag från Konkurrensverket 2022 2023 2024 
Anslag 24 01 13 
Summa tilldelat, tkr12 169 317 171 297 174 723 
Ökad komplexitet i ärenden 30 000 30 000 30 000 
Bekämpa korruption 5 000 5 000 5 000 
Nytt förslag 204 317 206 297 209 723 

Anslag 24 01 13 Konkurrensverket (Ramanslag) 

Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrens-
verket från de förutsättningar som finns angivna i Budgetpropositionen för 2021
(prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 24) vilket ger en anslagstilldelning om 164 697 tkr
2021, 169 317 tkr 2022, 171 297 tkr 2023 och 174 723 tkr för 202413.

Konkurrensverkets förvaltningsanslag under ap.1 avses primärt användas till:

• Spåra upp och ingripa mot konkurrensproblem med stöd av konkurrens-
reglerna, inklusive företagskoncentrationer.

• Spåra upp och bedriva tillsyn mot upphandlingsproblem med stöd av
upphandlingsreglerna och reglerna om valfrihetssystem samt ansöka om
upphandlingsskadeavgift och följa rättsutvecklingen.

• Bedriva tillsyn mot otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks-
och livsmedelskedjan.

• Främja en effektiv offentlig upphandling, vilket bland annat innefattar
samverkan med Upphandlingsmyndigheten, andra myndigheter och
intressenter för att öka konkurrensinslaget i all offentlig upphandling.

• Sprida information vad gäller konkurrens- och upphandlingsfrågor, till
allmänheten, företag och offentliga organ.

12 Enligt de förutsättningar som finns angivna i Budgetpropositionen för 2021 (prop.2020/21:1 Utgiftsområde 24).
Värdet för 2023 är inhämtat från Hermes 2021-02-24.
13 Värdet för 2023 är inhämtat från Hermes 2021-02-24.
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• Samverka med andra konkurrens- och upphandlingsmyndigheter både vid
genomförande av specifika utredningar, eller andra specifika insatser, men
även på en mer generell policynivå.

• Driva ärenden i domstol.

• Verka för konkurrensneutrala lösningar, inklusive att hantera transparens-
lagstillsynen.

• Besvara remisser och ta fram rapporter med relevanta förslag.

• Samverka med andra myndigheter.

För åren 2021–2024 beräknas anslaget förbrukas i sin helhet.

Anslag 24 01 14 Konkurrensforskning (Ramanslag) 

Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrens-
verket från de förutsättningar som finns angivna i Budgetpropositionen för 2021
(prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 24) vilket är en anslagstilldelning om 10 804 tkr
2021, 10 804 tkr 2022, 10 804 tkr 2023 och 10 804 tkr för 202414.

Medel för forskning kommer huvudsakligen att anslås via bidrag till forsknings-
projekt med anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden. Vid fördel-
ning av dessa medel har myndigheten stöd av ett forskningsråd.

Resterande medel kommer att användas av Konkurrensverket för uppdragsforsk-
ning, seminarier och anknytande informationsinsatser på konkurrens- och upp-
handlingsområdet.

Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i råden belastar också anslaget.

För åren 2021–2024 beräknas anslaget förbrukas i sin helhet.

Anslag 24 01 19 Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag) 

Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrens-
verket från de förutsättningar som finns angivna i Budgetpropositionen för 2021
(prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 24), vilket är en anslagstilldelning om 18 000 tkr
2021, 18 000 tkr 2022, 18 000 tkr 2023 och 18 000 tkr 202415.

Anslaget ska finansiera kostnader med anledning av mål och ärenden som avser
överklaganden av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan.

14 Värdet för 2024 är inhämtat från Hermes 2021-02-24.
15 Värdet för 2024 är inhämtat från Hermes 2021-02-24.
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Det är mycket svårt att prognostisera utgifterna under anslaget, eftersom utbetal-
ningarna är beroende på utgången i olika domstolsförhandlingar där Konkurrens-
verket för statens talan. Om Konkurrensverket enligt domstolens avgörande blir
skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader, ska sådana ersätt-
ningar enligt lag betalas ut skyndsamt.

Räntekontokredit 
Konkurrensverkets bedömning är att räntekontokrediten fortsatt bör uppgå till
6 000 tkr för budgetåret 2022.

Anslagskredit 

Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2022–2024 uppgå till 3 procent av an-
slagets storlek för anslagen 24 01 13 Konkurrensverket (Ramanslag) och 24 01 14
Konkurrensforskning (Ramanslag) samt 10 procent av anslagets storlek för
24 01 19 Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag).

Låneram 

Ingående belastning av låneramen 2021 är drygt 12,5 miljoner kronor. Därutöver
har Konkurrensverket ett pågående arbete med en relativt stor verksamhets-
investering i form av en ny extern webbplats. Konkurrensverket ser även över och
planerar för eventuella nya investeringar som den nya verksamheten som tillsyns-
myndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan kan
medföra, såsom nya lösningar för hur våra lokaler är anpassade och förväntade
investeringar i hårdvara och mjukvara. Den samlade bedömningen är att låne-
ramen behöver uppgå till 15 000 tkr för 2022 för att det ska finnas möjligheter att
göra nödvändiga investeringar.

Beställningsbemyndigande 

Med anledning av att det tilldelade anslaget var lägre än förväntat reducerades
Konkurrensverkets möjligheter till att bedriva ny forskning under 2020. Detta då
drygt 7 100 tkr av 2020 års forskningsmedel redan var låsta till pågående forsk-
ningsprojekt. Konkurrensverket tog, som en följd av detta, under 2020 inte emot
några nya ansökningar för forskningsbidrag. Detta resulterade i att det utestående
åtagandet för 2020 blev lägre än förväntat och belastade det tilldelade bemyndi-
gandet med totalt 4 654 tkr. Vidare medför detta även att utestående åtaganden
för 2021, 2022, 2023 och 2024, i nuläget, beräknas att vara lägre än vid bidrags-
forskning enligt plan. För 2021 och framåt planeras verksamheten för bidrags-
forskning att åter drivas enligt plan efter vad tilldelat anslag tillåter och därmed
kommer föreslagen bemyndiganderam för 2022 och framåt att vara på en högre
nivå än för 2021.
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Förslag till finansiering 

Konkurrensverket föreslår följande finansiering för åren 2022–2024 i 2021 års
prisnivå.

Verksamhetens finansiering, tkr
2020 2021 2022 2023 2024

Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

Anslag

Utgiftsområde 24 anslag 01:13 Konkurrensverket 154 583 164 697 204 317 206 297 209 723

Utgiftsområde 24 anslag 01:14 Konkurrensforskning 10 229 10 804 10 804 10 804 10 804

Utgiftsområde 24 anslag 01:19 Finansiering av 15 653 0 0 0 0rättegångskostnader

Avgiftsintäkter som disponeras 54 200 200 200 200

Övriga intäkter som disponeras 1 980 480 480 480 480

Därav bidrag 1 959 450 450 450 450

Därav finansiella intäkter 21 30 30 30 30

Summa 182 499 176 181 215 801 217 781 221 207

Verksamhetsinvesteringar, tkr
2020 2021 2022 2023 2024

Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

Immateriella investeringar
2 123 1 600 0 0 0Datasystem, rättigheter m.m.

Materiella investeringar
727 4 000 2 500 2 500 2 000Maskiner, inventarier och installationer m.m.

0 0 0 0 0Byggnader, mark och annan fast egendom

Övriga verksamhetsinvesteringar 0 0 0 0 0

2 850 5 600 2 500 2 500 2 000Summa verksamhetsinvesteringar

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 2 850 5 600 2 500 2 500 2 000kapitalförsörjningsförordningen)

0 0 0 0 0Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 § 0 0 0 0 0kapitalförsörjningsförordningen)

0 0 0 0 0Anslag (efter medgivande av regeringen)
2 850 5 600 2 500 2 500 2 000Summa finansiering
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Låneram och räntor verksamhetsinvesteringar, tkr

2020 2021 2022 2023 2024

Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat

Ingående balans lån i Riksgäldskontoret 12 644 12 483 14 826 13 603 12 380

Nyupplåning 2 850 5 600 2 500 2 500 2 000

Amorteringar 3 011 3 257 3 723 3 723 3 723

Utgående balans lån i Riksgäldskontoret 12 483 14 826 13 603 12 380 10 657

Beslutad/föreslagen låneram 22 000 20 000 15 000 15 000 15 000

Ränteutgifter -1 0 0 0 0

Finansiering av räntor och amorteringar 3 010 3 257 3 723 3 723 3 723

utgiftsområde 24 anslag 01:13 Konkurrensverket

Beställningsbemyndigande:
Anslag 1:14 Konkurrensforskning, tkr

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat

Ingående åtaganden 11 743 4 654 6 271 - - -

Nya åtaganden 0 6 000 6 000 - - -

Infriade åtaganden 7 089 4 383 3 021 5 500 3 250 500

Utestående åtaganden 4 654 6 271 9 250 - - -

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 12 000 6 300 9 250 - - -

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret, tkr
2020 2021 2022

Utfall Prognos Beräknat

Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året - - -

Minsta behållning på räntekontot under året 5 002 4 000 3 000

Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 14 910 12 000 10 000

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret - -

Tilldelad/föreslagen räntekontokredit 6 000 6 000 6 000
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Bilaga 

Förteckning över Konkurrensverkets gällande författningar 2021-03-01 

Gällande föreskrifter

Nr i KKVFS Författningsrubrik Ämne Bemyndigande i SFS

KKVFS 2010:3 Om anmälan om Konkurrens Konkurrensförordningen
företagskoncentration (2008:604), 3 § och

konkurrensförordningen
(2021:87), 13 §

KKVFS 2020:1 Om ansökan om registrering av Upphandling Förordningen (2020:332)
en annonsdatabas enligt lagen om upphandlingsstatistik,
(2019:668) om 12 §
upphandlingsstatistik

KKVFS 2020:2 Om betalning av avgifter enligt Upphandling Förordningen (2020:332)
lagen (2019:668) om om upphandlingsstatistik,
upphandlingsstatistik 12 §

KKVFS 2020:3 Om ändring i Upphandling Förordningen (2020:332)
Konkurrensverkets föreskrifter om upphandlingsstatistik,
(2020:2) om betalning av 12 §
avgifter enligt lagen (2019:668)
om upphandlingsstatistik

Gällande allmänna råd

Nr i KKVFS Författningsrubrik Ämne

KKVFS 2017:3 Om bagatellavtal Konkurrens

KKVFS 2021:1 Om eftergift och nedsättning av Konkurrens
konkurrensskadeavgift

KKVFS 2015:1 om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift och KKVFS 2015:2
om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna upphör att gälla den 1 mars
2021.




