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Budget för Jämställdhetsmyndigheten för 2018

Budgeten delas in i fem verksamhetsområden:
1. Analys och uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet
2. Stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i
genomförandet av jämställdhetspolitiken
3. Samordning och genomförande av vissa uppdrag på
jämställdhetspolitikens område
4. Fördelning av bidrag
5. Bistå regeringen som expert i det internationella samarbetet på
jämställdhetsområdet
Därutöver beskrivs de övergripande kostnadsposterna med kommentarer.
Det bör betonas att budgeten i detta skede innehåller en stor mängd
osäkerhet kopplat till att det ännu inte finns lokalkontrakt eller detaljerade
beräkningar av IT-kostnader, osv. Budgeten är också lagd utifrån nu kända
förutsättningar avseende såväl förvaltningsanslag som anslag för bidrag.
Tabell 1: Budget för Jämställdhetsmyndigheten per
verksamhetsområde

Verksamhetsområde
Analys och uppföljning
Stöd till myndigheter m.fl.
Särskilda uppdrag
Fördelning av bidrag
Bistå som expert i det internationella samarbetet
SUMMA ALLA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Budget
2018
Tkr
35 000
45 000
4 000
2 000
4 000
90 000

Fördelningen mellan Analys och uppföljning respektive Stöd till myndigheter
m.fl. kommer att förtydligas i senare planer. Inom ramen för respektive
verksamhetsområde kommer resurser att läggas på samordning och
kommunikation.
Tabell 2: Budget för Jämställdhetsmyndigheten efter kostnadsslag(tkr)

Intäkter
Förvaltningsanslag
Bidragsanslag
Avgiftsintäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personal och lokaler
Personal
Lokaler
Övriga personalkostnader (resor mm)
Interna kostnader
IT, Telefon och kontorsservice
Ekonomikostnader (avskrivningar, revision, avgift till SSC, mm)

Budget
2018
Tkr
90 000
35 000
1 000
126 000
Tkr
54 000
5 000
2 000

1 500
3 500

Externa kostnader
Externa lokaler och konferensarrangemang
Köp av tjänster
Uppdrag till andra organisationer

2 000
5 000
15 000

SUMMA KOSTNADER MYNDIGHETEN
Uppstartskostnader
Bidrag till organisationer

88 000
3 000
35 000

SUMMA KOSTNADER

126 000

Under Jämställdhetsmyndighetens första verksamhetsår väntas den egna
personalstyrkan byggas upp under hela året. Därför avsätts en särskild
budgetpost för att kunna bedriva verksamhet som uppdrag till andra
organisationer.
Uppstartskostnader som genereras under 2017 direktbetalas i huvudsak
under 2018 men är en engångskostnad. Under 2017 kommer därutöver
investeringar i möbler, IT, etc. att göras.
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