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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig 
ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse 

Utfärdad den 9 mars 2023 

Regeringen föreskriver att 2, 13 och 14 §§ förordningen (2018:1528) om 
statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt 
intresse ska ha följande lydelse. 

2 §    I förordningen används följande beteckningar med nedan angiven 
betydelse. 

1. SCB: Statistiska centralbyrån.
2. SNI: Standard för svensk näringsgrensindelning, fastställd av SCB.
3. SCB-kvot: Summan av posten lönekostnader och posten sociala

avgifter och övriga personalkostnader, dividerad med posten 
nettoomsättning exklusive punktskatter för relevant SNI-kod hämtade från 
de senaste uppdaterade uppgifterna i SCB:s statistik över företagens 
ekonomi. 

4. Lönetimmar: De timmar som Samhall betalar lön för till personer som
anställts i enlighet med 25–27 och 37–39 §§ förordningen (2017:462) om 
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. 

5. Personalrelaterade kostnader: Kostnader som utan att vara personal-
kostnader är direkt relaterade till antalet anställda. 

13 §    Kammarkollegiet ska årligen kontrollera att de antal lönetimmar som 
ska redovisas enligt 11 § 1 och 2 inte understiger vad som angetts i 
ägaranvisningen för det år årsredovisningen avser.  

Om något av antalen redovisade lönetimmar understiger vad som anges i 
ägaranvisningen ska Kammarkollegiet återkräva ersättning. Återkravet ska 
motsvara en lika stor andel av den totala ersättningen till Samhall som det 
understigande antalet lönetimmars andel av det totala antal lönetimmar 
Samhall skulle ha nått enligt ägaranvisningen. Om något av antalen 
redovisade lönetimmar överstiger vad som anges i ägaranvisningen ska det 
överstigande antalet lönetimmar inte beaktas vid beräkningen av återkravets 
storlek. 

Beslut om återkrav ska fattas senast den 1 juli året efter det år 
årsredovisningen avser. 
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SFS 2023:11414 §1    Kammarkollegiet ska årligen, i samband med att SCB publicerar 
nödvändig statistik om företagens ekonomi, kontrollera att den ersättning 
Samhall fick för det år statistiken avser inte överstiger Samhalls 
merkostnader för det året. Vid kontrollen ska Kammarkollegiet ta hänsyn 
till om någon ersättning har återkrävts för det år statistiken avser.  

Om det vid kontrollen framkommer att Samhall har fått för hög ersättning 
ska Kammarkollegiet senast den 1 juli fatta beslut om återkrav av den 
överskjutande delen. Om den överskjutande delen understiger 10 procent av 
den högsta ersättning som får lämnas enligt 7 § ska Kammarkollegiet i stället 
dra av det överskjutande beloppet från nästkommande års ersättning. 

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2023. 

På regeringens vägnar 

JOHAN PEHRSON 
Catharina Nordlander 
(Arbetsmarknadsdepartementet) 

1 Senaste lydelse 2019:458. 
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