
Socialutskottets betänkande 

1982/83: 12 

om familjepolitiken (prop. 1982/83:55 delvis och skr. 1982/83:34) 

T betänkandet hehandlas dels proposition 1982183:55 om upphävande av 
beslutet om karensdagar. m. m., såvitt avser bilaga I punkt 3 (höjning av det 

allmänna barnbidraget) och punkt 4 (statens bidrag till den kommunala 

barnomsorgen) jämte fyra med anledning av propositionen viickta motioner, 

dels dåvarande regeringens skrivelse 1982/83:34 om socialstyrelsens fortsatta 

arbete med innehilllet i barnomsorgen. 

Propositionen 

I proposition 1982/83:55 har regeringen (socialdepartementet), såvitt 

propositionen hänvisats till socialutskottet (bilaga l punkterna 3 och 4). 

föreslagit riksdagen att 

dels 

l. anta i propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen 
ll 947 :529) om allmänna barnbidrag. 

2. till Allmänna barnhidrag på tilliiggshudget I till statsbudgeten för 

budgetäret 1982/83 under· femte huvudtiteln anvisa ett förs lagsanslag av 

330 000 000 kr. . 
dels 

1. upphäva riksdagens beslut om nytt statshidragssystem för barnomsor

gen fr. o. m. den 1 januari 1983. 

2. godkänna vad föredragande statsrådet förordat om att nuvarande 
statsbidragsregler skall fortsätta att giilla tills vidare. 

Lagförslaget redovisas i bilaga l till betänkandet. 

Propositionen i övrigt behandlas sii.vitt avser punkterna I och 2 i bilaga 1 

samt bilaga 3 av socialförsäkringsutskottet i betänkandena SfU 1982/83:9 

resp. 1982/83: 13, bilaga 2 av skatteutskottet i betiinkande SkU 1982/83:14, 

bilaga 4 av jordbruksutskottet i betänkande JoU 1982/83:21. bilaga 5 av 

arbetsmarknadsutskottet i betänkande AU 1982/83:12 samt propositionen i 
övrigt av finansutskottet i betiinkande FiU 1982/83: 10. 

Motionsyrkanden 

I motion 1982/83:109 av Ulf Adelsohn m. fl. (ml hemställs 

I. att riksdagen avslitr förslaget till lag om ändring i lagen ( 1947:529) om 

allmänna barnbidrag sävitt avser 1 ~. 
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2. att riksdagen till Allmänna harnbidrag p{1 tilläggsbudget I till statsbud

geten för budget[1ret J 982/83 under femte huvudtiteln anvisar ett förs lags

anslag av ]()() noo nno kr.. 

3. att riksdagen avslär yrkandet under punkten.4. Statens bidrag till den 

kommunala harnomsorgen. 

Motivering till yrkandena finns i motion 1982/83:99. 

I motion 1982/83: 119 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) hemställs. såvitt här är 

i fråga (yrkandena 4 och 5). 

4. att riksdagen ger regeringen till känna vad som anförts i motionen 

betriiffande barnbidrag och flerbarnsstöd, 

5. att riksdagen avsl;ir regeringens förslag om att upphäva riksdagens 

beslut om nytt statsbidragssystem för barnomsorgen fr. o. m. den 1 januari 

1983. 

Motivering till yrkandena finns i motion 1982/83: 112. 

I motion 1982/83: 122 av Ola lJIIsten m. fl. ( fp) hemställs 

1. att riksdagen avs1<'1r regeringens förslag att upphäva riksdagens beslut 

om nytt statsbidragssystem för harnomsorgen fr. o. m. den 1 januari 1983 och 

därmed avstyrker vad i propositionen förordats om att nuvarande statsbi

dragsregler skall fortsätta att giilla tills vidare, 

2. att riksdagen antar i propositionen redovisat förslag till lag om ändring i 

lagen ( 1947:529) om allmänna barnbidrag, 

3. att riksdagen till Allmänna barnbidrag på tilläggsbudget I till statsbud

geten för budgetåret 1982/83 under femte huvudtiteln anvisar ett förslags

anslag av 330 milj. kr. 

Motivering till yrkandena finns i motion 1982/83: 120. 

I motion 1982/83: 128 av Lars Werner m. fl. (vpk) hemstiills. såvitt här är i 

frilga (yrkande 1). att riksdagen godkänner vad som i motionen anförs om 

avslag p{1 ökningen på flerbarnstillägget och ökning av det allmänna 

barnbidraget. 

Skrivelse 1982/83:34 

Genom regeringens skrivelse I 982/8J::q bereds riksdagen tillfälle att ta del 

av vad föredragande statsrådet anfört om socialstyrelsens fortsatta arbete 

med innehållet i barnomsorgen. 

lltskottet 

Höjning a\' det allmänna barnbidraget 

Det allmiinna barnbidraget höjdes senast den l oktober 1980, från 2 800 

kr. till 3 000 kr. per barn och år. Fr. o. m. den 1 januari 1982 utgår därutöver 

ett flcrharnstilliigg till familjer med tre eller flera barn. Detta motsvarar ett 
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fjärdedels barnbidrag om barnens antal uppgår till tre och ökas med ett halvt 

barnbidrag för varje ytterligare barn. 

I propositionen anförs att barnfamiljerna hör till de grupper som drabbats 

hårdast av de senaste årens ekonomiska utveckling. Med hänsyn till 

effekterna av den i samma proposition föreslagna höjningen av merviirdc

skatten samt andra prisökningar bör enligt propositionen det allmänna 

barnbidraget höjas fr. o. m. den 1januari1983. Prisökningarna till följd av 

devalveringen av den svenska kronan kan dock ingen grupp kompenseras för 

utan att en del av devalveringens positiva verkningar går förlorade. Familjer 

med barn och i synnerhet familjer med många barn har dock en särskilt utsatt 

situation. Med hänsyn härtill föreslås i propositionen att det allmiinna 

barnbidraget skall höjas med 300 kr. till 3 300 kr. per barn och är (l ~lagen 

om allmänna barnbidrag). Flerbarnstilläggen föreslås samtidigt bli fördubb

lade och utgå med ett halvt barnbidrag om barnens antal uppgår till tre samt 

ett helt barnbidrag för varje ytterligare barn (2 a ~ lagen om allmänna 

barnbidrag). Den sammanlagda kostnaden för niimnda förslag uppgår under 

innevarande budgetår till 330 milj. kr .. vilket belopp föresläs bli anvisat pi1 

tilläggsbudget. 

Samtidigt framhålls i propositionen att det mot bakgrund av den mycket 

allvarliga statsfinansiella situationen är nödvändigt att utgiftsökningar åtföljs 

av motsvarande inkomstförstärkningar. Finansieringen av de i propositionen 

föreslagna åtgärderna förutsätts i första hand ske genom en höjning av 

mervärdeskatten. 

I flera motioner framställs förslag som pä olika sätt avviker från 

propositionen. Utöver skilda uppfattningar i de olika delfrågor som 

behandlas i detta betänkande redovisas i samtliga motioner en från 

propositionen avvikande syn p{1 frågan om finansiering genom höjning av 

mervärdeskatten. I motion 1982183:109 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) yrkas 

avslag på den föreslagna ändringen av 1 * lagen om allmänna barnbidrag, 

dvs. avslag på förslaget om en generell höjning av de allmiinna barnbidragen 

(yrkande I). Motionärerna accepterar däremot den föreslagna ändringen av 

2 a * lagen om allmänna barnbidrag, innebärande en fördubbling av 

flerbarnstilläggen. I enlighet härmed yrkas en medelsanvisning pä endast lllO 
milj. kr. (yrkande2). lmotionl982183:128avLarsWcrnerm. fl. (vpk)yrkas 

att riksdagen skall godkänna vad som anförs i motionen angitende ökning av 

det allmänna barnbidraget och avslag pil ökning av flerbarnstillägget 

(yrkande 1). Motionsyrkandet innebär att den föreslagna höjningen av 

flerbarnstillägget skall avsläs och att dessa medel i stället skall användas för 

en ytterligare höjning av det allmänna barnbidraget. dvs. en annan ändring 

av 1 * lagen om allmänna barnbidrag än den som föresU1s i propositionen 

samt avslag på den föreslagna ändringen av 2 a *· I motion 1982183: 122 av Ola 

Ullsten m. fl. (fp) framställs yrkanden som i denna del sammanfaller med 

propositionen (yrkandena 2 och 3 ). Dessa yrkanden är emellertid. som ovan 

nämnts. inte knutna till det i propositionen framlagda förslaget till 
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finansiering. I motion 1982!83:/l9 av Thorbjiirn Fälldin m. tl. (e) bitr[ids 

också förslaget om höjda barnbidrag och flerbarnstillägg. 

Utskottet har hemställt om finansutskottets yttrande rörande den samlade 

finansieringen av de åtgiirder som föresläs i propositionen. Finansutskottets 

yttrande, FiU 1982/83:2 y. fogas som bilaga 2 till betänkandet. 

I sitt yttrande ansluter sig finansutskottets socialdemokratiska majoritet 

till propositionens bedömning att de i propositinncn föreslagna åtgärderna 

för att förbättra crsättningsnivåcrna i pensionssystcmet, sjukförsäkringen. 

arbctslöshctsförsiikringen, barnomsorgen och barnbidragen hör totalfinan~ 

sieras med en höjning av mervärdeskatten och arbetsgivaravgiften till 

arbetslöshetsförsäkringen. Behovet av att åtgärderna totalfinansieras är 

enligt finansutskottets mening sä angeläget att detta bör komma till uttryck i 

riksdagens beslut vad gäller dessa utgiftsökningar. Förslagen i propositio

nens olika bilagor bör enligt finansutskottet godkiinnas. antas eller medel 

anvisas endast på det uttryckliga villkoret att riksdagen bifaller förslagen om 

höjning av mcrviirdcskatkn respektive höjning av arbetsgivaravgiften till 

arbetslöshetsförsäkringen. Finansutskottet är emellertid som ovan niimnts 

inte enigt i denna bedömning. I en gemensam reservation från moderata 

samlingspartiet. centerpartiet och folkpartiet avvisas propositionens förslag 

till ändring av tidigare riksdagsbeslut och dess förslag om höjning av 

mervärdeskatten. I en reservation frän viinsterpartiet kommunisterna godtas 

propositionens förslag i huvudsak, dock att för finansieringen hänvisas till ett 

i motion 1982/83:128 närmare utvecklat alternativt förslag i smilet för en 

höjning av mervärdcskattcn. 

Socialutskottet kan för sin del inte gå in på de olika finansieringsalterna

tiven. En möjlighet är d{1 att - st1 som finansutskottets majoritet föreslagit -

tillstyrka propositionsförslagen endast under villkor att den i propositionen 

förutsatta höjningen av mervärdeskatten accepteras av riksdagen. Även 

inom socialutskottet har det emellertid yppats olika meningar i fraga om 

lämpligheten av en sådan koppling till skattefrågan. Utskottet har därför inte 

annat än pa vissa punkter villkorat sin hemställan till bifall till förslaget om 

höjning av mcrvärdcskatten, vilket förslag behandlas i skatteutskottets 

betänkande SkU 1982/83: 14. Genomgäcnde vidhåller emellertid de social

demokratiska ledamöterna kravet på den i propositionen anvisade totala 

finansieringen av förslagen. dvs. ett villkorandc av socialutskottets hemstiil

lan till att skatteutskottets hemstiillan om höjning av mcrvärdeskattcn 

bifalles. Övriga ledamöter i utskottet. motsätter sig - ehuru med skilda 

uppfattningar i sak - uppställandct av detta villkor. 

När det gäller höjning av de allrniinna barnbidragen ( 1 * lagen om 

allmänna barnbidrag) anser alla partier utom moderata samlingspartiet att en 

höjning i princip bör ske. socialdemokraterna dock endast under förutsätt

ning att mervärdcskattcn höjs. Viinsterpartiet kommunisterna yrkar vidare 

pa en större höjning av det allmiinna barnbidraget än som följer av 

propositionen. Vid utskottets behandling av de olika yrkandena har 
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ställningstagandet utfallit så att socialdemokraternas förslag- en höjning av 

barnbidraget med 30ll kr. per år under förutsättning att mervärdeskatten höjs 

- tillstyrkts av utskottet. Mot detta reserverar sig övriga partier. 

När det gäller höjning av flerbarnstillägget (2 a § lagen om allmänna 

barnbidrag) anser alla partier utom vänsterpartiet kommunisterna att en 

höjning bör ske. socialdemokraterna dock endast under förutsättning av 

bifall till förslaget angående mervärdeskatten. Utskottets ställningstagande 

har utfallit så att en höjning av flerbarnstillägget tillstyrks utan villkor. Mot 

detta reserverar sig socialdemokraterna. Vänsterpartiet kommunisterna 

reserverar sig principiellt mot en höjning av flerbarnstilläggen. 
Som en följd av utskottets ställningstagande beträffande 1 och 2 a §§lagen 

om allmänna barnbidrag föreslår utskottet en medelsanvisning på 330 milj. 

kr .. vilket överensstämmer med propositionen. 

Utskottet tar här också upp motion 1982/83:119 (c) yrkande 4, vari begärs 

ett tillkännagivande från riksdagens sida om att det famii"jepolitiska 

stödsystemet bör byggas upp utifrån en helhetssyn på familjens situation, 

vilket förutsätter barnbidrag. flerbarnsstöd. vårdnadsersättning och tillgång 

till barnomsorg. Utskottet delar visserligen motionärernas grundsyn om 

nödvändigheten av en helhetssyn på familjens situation. men kan inte ställa 

sig bakom ett generellt krav på att alla de angivna formerna av stöd måste 
ingå. Utskottet avstyrker därför motions}'.'rkandet. 

Utskottet vill emellertid med anledning av de olika uppfattningar som 

gjort sig gällande när det gäller utformningen av de olika stödformerna för 

barnfamiljer aktualisera frågan om en mera samlad översyn av familjepoli

tiken. 

Den s. k. familjeekonomiska kommitten (S 1979:06) befinner sig f. n. i 

slutskedet av sitt arbete. Kommitten har i uppdrag att göra en översyn av det 

ekonomiska stödet till barnfamiljerna med särskild inriktning på flerbarns
familjernas situation. T uppdraget ingår bl. a. att göra en kartläggning av 

barnfamiljernas ekonomiska situation och därvid särskilt studera situationen 

för flerbarnsfamiljerna. Kommitten skall undersöka vilken effekt de 

nuvarande direkta och indirekta familjepolitiska stödformerna har för olika 
typer av familjer i olika inkomstlägen. De tröskel- och marginaleffekter som 

de nuvarande stödformerna medför skall också analyseras. Samtidigt håller 

den s. k. ensamförälderkommitten (S 1977: 16) på att slutföra sitt arbete med 

att se över utformningen av samhällets stöd till familjer där föräldrarna lever 

på skilda håll. eller där en av föräldrarna saknas. Det kommer alltså inom 
kort att finnas ett gott underlag för en mera allmän diskussion av principerna 

för det familjepolitiska stödet. 

Barnfamiljernas ekonomiska situation har blivit utomordentligt svår i en 

tid med sjunkande reallöner. stigande priser och hyror. Detta har självklart 

hårdast drabbat familjer med låga inkomster och flera barn. De barnfamiljer 

som lever på en enda förvärvsinkomst har samtidigt fått det allt svårare att 

förstärka familjeinkomsten på grund av bristen på arbetstillfällen och 

I* Riksdagen 1982183. 12 sam/. Nr 12 
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barnomsorgsplatser. 
Samhällets stöd till harnfamiljerna, liksom pågående utredningar, ger en 

splittrad bild. Det är därför svårt att överblicka effekterna av olika stöd i form 

av generella och riktade bidrag, matsubventioner, föräldraförsäkri ng, 

subventioner via skattesystemet m. m. 
Det höjda barnbidraget enligt prop~-;itionens förslag ger viss kompensa

tion för ökade levnadskostnader. Det ökade flerbarnsstödet är dessutom ett 

försök att på ett enkelt och snabbt sätt få en viss fördelningspolitisk inriktning 

på familjestödet till större familjer. Det är dock enligt utskottets mening inte 

tillfredsställande att bara ta hänsyn till barnantalet. Enförälderfamiljerna 

lämnas t. ex. utanför, och dessutom tar stödet inte hänsyn till familjens 

inkomst. 
För det fortsatta reformarbetet inom familjepolitiken krävs därför en 

helhetssyn. Olika åtgärder hör samordnas. så att de samlade atgärderna 
åstadkommer en ekonomisk utjämning mellan olika typer av barnfamiljer 

och mellan barnfamiljer å ena sidan och andra i samhället å andra sidan, 

t. ex. familjer utan barn där båda förvärvsarbetar. 

Utskottet anser med hänvisning till det anförda att regeringen genom 
·tillsättande av en beredning eller på annat lämpligt sätt nu hör låta göra en 

samlad översyn av familjepolitiken. De undersökningar som gjorts av 

familjeekonomiska kommitten och ensamförälderkommitten bör kunna 

bilda utgångspunkt för beredningens överväganden. Vad utskottet nu anfört 

bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

Statsbidrag till barnomsorgen 

Det nm•arande statsbidragssystemet för barnomsorgen är utformat på 

följande sätt. 

För kommunala daghem utgår statsbidrag med ett bidrag per plats och år. 

För att statsbidraget skall utgå krävs att daghemmet är öppet minst sju 

timmar per dag samt att minst två tredjedelar av platserna utnyttjas minst 

fem timmar per barn och dag (den s. k. tvåtredjedelsregeln). 

För plats i fritidshem är statsbidraget hälften av bidraget till en 

daghemsplats. Bidragskrav är att avdelningen är öppen under minst fem 

timmar per dag. 

Antalet platser i daghem och fritidshem som är statsbidragsberättigande 

bestäms av socialstyrelsen i förhållande dels till en ytnorm, dels till den s. k. 

pedagogiska normen. 

För familjedaghem utgår statsbidrag med 35 % av kommunens brutto

kostnader. Därutöver utgår ett grundbelopp per plats. 

För icke-kommunala daghem och fritidshem utgår statsbidrag under 

förutsättning att de finns intagna i kommunens barnomsorgsplan. För bidrag 

gäller i övrigt samma regler som för kommunala daghem och fritidshem. 
Bidragen till barnomsorgen räknas årligen upp med hänsyn till den 
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genomsnittliga löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst. 

Riksdagen beslutade i november 1981 (prop. 1980/81:205, SoU 1981/82:1, 

rskr 38) om ett nytt statsbidragssystem för barnomsorgen. Det nya 

statsbidragssystemet skall enligt beslutet träda i kraft den I januari 1983 och 

innebär en övergång från ett bidrag per plats till ett bidrag i procent av 

bruttokostnaderna för verksamheten. Det innebär även en vidgning av de 

bidragsberättigade verks.amheterna. Enligt det nya systemet utgår statsbi

drag för kommunernas kostnader för daghem, fritidshem och kommunala 

familjedaghem och därutöver för deltidsgruppverksamhet och för s. k. 

öppna förskolor. I bidragsunderlaget får vidare inräknas en schablonmässigt 

beräknad kostnad för pedagogisk ledning. Bidrag utgår med 40 % av 

kommunens bruttokostnader. Bidragsreglerna kompletteras med en spärr

regel, som innebär att statsbidraget för befintlig verksamhet i daghem och 

fritidshem i viss kommun fär ökas i förhållande till föregående år högst 

motsvarande den genomsnittliga årliga löneutvccklingen för anställda i 

offentlig tjänst. 

För icke-kommunala institutioner giiller enligt det nya systemet att 

statsbidrag utgår under förutsättning att de finns intagna i kommunens 

barnomsorgsplan. Därutöver gäller vissa regler som medför att endast 

institutioner av daghems- resp. fritidshemskaraktär blir statsbidragsberätti

gade. Bidrag utgår till kommunen för sådan institution med 40 % av en av 

socialstyrelsen beräknad gcnomsnittskostnad per plats. 

När förslaget till ett nytt statsbidragssystem behandlades i riksdagen 

yrkades i partimotioner från socialdemokraterna och vänsterpartiet kommu

nisterna samt i en motion från enskilda motionärer tillhörande moderata 

samlingspartiet avslag på det förslag som lades fram i propositionen. 

Riksdagens beslut överensstämde dock i huvudsak med regeringsförslaget 

(se SoU 1981182:1 s. 25 ff). I den socialdemokratiska partimotionen föror

dades ett nytt förslag - efter överläggningar med Svenska kommunförbundet 

- enligt följande riktlinjer. Liksom enligt propositionen skulle systemet vara 

utformat som ett procentbidrag som utgick för daghem, fritidshem, 

familjedaghem och öppna förskolor. Däremot skulle bidrag inte utgå för 

deltidsförskolan. Bidragsundcrlaget skulle beräknas på samma bidragsun

derlag som enligt propositionen. Bidraget borde motsvara personalkostna

derna. Dock borde bidragsprocenten t.v. bestämmas så att bidrag utgick 

med belopp motsvarande dem som skulle utgå om nuvarande bidragsregler 

behölls: enligt motionärerna innebar propositionsförslaget att kommunerna 

förlorade 200 a 250 milj. kr. Ett belopp om 100 milj. kr. borde utgå till 

särskilda insatser inom förskolan. 

Vänsterpartiet kommunisterna ville att statsbidragssystemet skulle vara 

utformat för att stimulera till en kraftig utbyggnad av barnomsorgen och att 

det skulle garanteras en hög och jämn kvalitet i landets samtliga kommuner. 

Reglerna borde innebära att staten svarar för samtliga personalkostnader 

inom barnomsorgen. 
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I motionen från företrädare för moderata samlingspartiet förordades ett 

bidragssystem med prestationsrelatcrade bidrag. De skulle utgå med visst 
belopp för barn i barnomsorgen och således inte som enligt nuvarande system 

per plats. 
Utskottet anförde följande som skäl för att biträda regeringsförslaget 

(s. 28). 

Utskottet anser att det material som finns då det gäller faktorer som är av 
betydelse för att bedöma statsbidragsfrågan är tillräckligt för att man nu skall 
kunna ta ställning i frågan och ansluter sig till det redovisade förslaget till nytt 
statsbidragssystem. Förslaget är enkelt och lättöverskådligt, och det har den 
fördelen att samma regler kommer att gälla för kommunala familjedaghem 
som för förskolor och fritidshem. Utskottet har i olika sammanhang 
framhållit värdet av den öppna förskolan. bl. a. för familjedaghcmsverksam
heten, och det nya systemet är ägnat att stimulera utbyggnaden av denna. 
Förslaget bör kunna leda till administrativa förenklingar både för stat och 
kommun. Som utskottet ser det är det stora värdet med förslaget att det ger 
kommunerna betydande möjligheter att effektivisera sin harnomsorgsverk
samhet utan att hindras av ett regelsystem. som binder verksamheten i vissa 
organisatoriska former utan egenvärde. Det sagda ligger i linje med det 
synsätt som kommit till uttryck då riksdagen tidigare i år diskuterat den 
kommunala ekonomin (se bl. a. ovan s. 9). Utskottet konstaten.r att 
regeringen i propositionen (s. 36) anger att statsbidragets nivå hör bestäm
mas utifrån den kostnadsfördclning som i dag föreligger mellan stat och 
kommun och att det skall göras en utvärdering av det nya bidragssyste
met. 

Utskottet aktualiserade i det sammanhanget frågan om tillämpningen av 

den s. k. tvåtredjedclsregeln och föreslog med stöd av sin initiativrätt att, om 

särskilda skäl förelåg vid beräkningen av statsbidrag till barnomsorgen under 

1982. regeringen efter ansökan skulle kunna ge dispens härifrån. Skälet var 

att regeln visat sig leda till att vissa kommuner fått sitt statsbidrag väsentligt 

reducerat, trots att antalet barn i barnomsorgen endast obetydligt understigit 

det antal som krävts för att fullt bidrag skulle utgå med stöd av regeln. 
I den nu aktuella propositionen anförs att den tidigare socialdemokratiska 

regeringen år 1975 träffade en överenskommelse med Svenska kommunför

bundet om en omfattande utbyggnad av barnomsorgen i daghem och 

fritidshem, vilken även innefattade förslaget till det nuvarande statsbidrags

systemet. Överenskommelsen förelades riksdagen i en särskild proposition. 

På grundval av detta fastställde riksdagen i april 1976 att 100 000 nya 

daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser skulle börja byggas under 

femårsperioden 1976--1980. Platserna beräknades kunna tas i anspråk under 

femårsperioden 1977-1981. Riksdagen beslutade samtidigt om en allmän 

målsättning för utbyggnaden av barnomsorgen innebärande att alla barn till 

förvärvsarbetande och studerande föräldrar samt barn med behov av särskilt 

stöd skulle kunna beredas plats inom den kommunala barnomsorgen inom en 
tioårsperiod. I propositionen anförs att det av riksdagen samtidigt beslutade 

statsbidragssystemet utformades så att det skulle underlätta för kommunerna 
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att genomföra den av riksdagen beslutade_ utbyggnaden av barnomsorgen. 

I propositionen föreslås nu att riksdagens beslut om ett nytt statsbidrags

system upphävs och att nuvarande statsbidragsbestämmelser behålls under 

1983. Som skäl anges att det nya statsbidragssystemet genom minskade 

bidrag till kommunerna försvagar deras möjlighet att bygga ut barnomsor

gen. Samtidigt aviseras att arbetet med ett nytt statsbidragssystem för 

barnomsorgen redan har påbörjats inom socialdepartementet. 

Den tidigare nämnda möjligheten till dispens fran den s. k. tvåtredjedcls

regeln berörs inte i propositionen. 

I partimotioner frtm centerpartiet (1982183:119, yrkande 5), folkpartiet 

(1982183:122. yrkande 1) och moderata samlingspartiet (1982183:109, yrkan

de 3) yrkas avslag på propositionens hemställan om upphävande av beslutet 

om det nya statsbidragssystemct. I centerpartiets motion (motiv. i mot. 

1982/83: 112) utvecklas detta närmare. I.motionen anförs bl. a. att riksdagens 

beslut om ett nytt statsbidragssystem grundades på tre viktiga hörnstenar. 

nämligen att all kommunal barnomsorg värderas lika och skall ges statligt 
stöd. att alla barn skall få del av en pedagogisk verksamhet och slutligen att 

besluten skall decentraliseras och reglerna förenklas. Riksdagens beslut att 

förenkla reglerna för barnomsorgen innebar besparingar utan att målet för 

barnomsorgens innehåll och utveckling ändrades till det sämre. 
De socialdemokratiska ledamöterna har, i likhet med vad som tidigare 

sagts angående höjning av det allmänna barnbidraget. yrkat bifall till 

propositionen endast under den förutsättningen att riksdagen också bifaller 
förslaget om höjning av mervärdcskatten. 

I vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1982183: 128 tillstyrks försla

get i propositionen. Motionärerna anför emellertid att det finns anledning att 

på nytt pröva frågan när det förslag presenteras som f. n. är under 
utarbetande inom socialdepartementet. 

Vid en sammanfattande bedömning anser utskottet att det inte finns skäl 

att nu ompröva det ställningstagande som riksdagen gjorde så sent som 

hösten 1981. Med bifall till motionerna avstyrker därför utskottet proposi

tionsförslaget i här aktuell del. Detta innebär att riksdagens beslut om ett nytt 
statsbidragssystem fr. o. m. den 1 januari 1983 bör stå fast. 

Socialstyrelsens fortsatta arbete med innehållet i barnomsorgen 

På grundval av förslag i proposition 1980/81:205 om förenklade statliga 

regler inom barnomsorgen beslutade riksdagen i november 1981 - förutom 

om ändrade statsbidragsregler - om vissa riktlinjer beträffande den 

kommunala barnomsorgen (SoU 1981182:1. rskr 38). Härvid förutsattes 

bl. a. att regeringen skulle förelägga riksdagen viss redovisning rörande 

målsättning och riktlinjer för barnomsorgs verksamheten m. m. Socialutskot

tet uttalade i denna del följande (s. 15-17). 
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Mot bakgrunden av de förslag rörande olika kvalitetsfrågor som läggs fram 
i propositionen och utskottets ställningstagande till dessa anser utskottet 
liksom motionärerna att det är nödvändigt att personalen i förskolor och i 
barnomsorgen i övrigt för en mer preciserad målsättning för sitt arbete och 
klarare riktlinjer för vilket innehåll verksamheten skall ha. Utskottet har haft 
anledning att ingående överväga hur detta resultat skall nås. Utskottet har 
kommit fram till följande slutsatser. 

Socialstyrelsen bör - inom ramen för sin skyldighet att enligt socialtjänst
lagen ge ut allmänna råd - fortsätta och intensifiera sitt arbete på att 
konkretisera förskolans målsättning och innehåll för kommunerna. I enlighet 
med vad som sägs i skriften om förskolans pedagogiska verksamhet bör det 
samtidigt ankomma på socialnämnden i varje kommun att - på grundval av 
de allmänna mål som fastställts för barnomsorgen i socialtjänstlagstiftningen 
och med hjälp av den vägledning som socialstyrelsen lämnar - fastställa 
riktlinjer för det pedagogiska arbetet inom förskolan i kommunen. 
Motsvarande bör så långt som möjligt gälla även den övriga barnomsorgs
verksamheten. 

Riksdagen bör få en redovisning för planerna då det gäller det fortsatta 
arbetet på att ge kommunerna och personalen stöd och vägledning rörande 
barnomsorgsverksamheten. Redovisningen bör göras så utförlig att det blir 
möjligt för riksdagen att bedöma om och i vad mån det kan vara nödvändigt 
med särskilda åtgärder eller initiativ för att inom rimlig tid tillgodose 
personalens berättigade intresse att få stöd och vägledning i sitt arbete. 
Redovisningen bör innehålla en utförlig tidsplan. I sammanhanget bör 
beaktas de synpunkter som förts fram i motionerna. Utskottet vill dock 
framhålla att det inte bör komma i fråga att utarbeta en läroplan för förskolan 
motsvarande den som finns för den obligatoriska skolan. En sådan läroplan 
skulle nämligen inte kunna förenas med de fria arbetsformer som även i 
fortsättningen bör prägla förskolan och vara ägnad att reglera verksamheten 
på ett sätt som skulle stå i motsättning till önskemålet om att kommunerna 
inte skall vara bundna i detalj av centrala bestämmelser på barnomsorgsom
rådet. 

Regeringen bör också ge en översiktlig redovisning för den forsknings- och 
försöksverksamhet som i första hand socialstyrelsen bedrivit på barnom
sorgsområdet och för de resultat som därvid kommit fram och som är av 
betydelse för att uppnå de i lagstiftningen angivna målen. Särskild vikt bör 
läggas vid att ange hur resultatet av forsknings- och försöksverksamheten 
kommer huvudmännen till godo och, om så erfordras, vilka åtgärder som 
planeras för att förbättra informationen om resultaten. I sammanhanget bör 
också en översiktlig plan för den fortsatta forsknings- och försöksverksam
heten redovisas för riksdagen. I den mån så är möjligt bör redovisningen avse 
även forskningen inom högskolans ram. 

Det är angeläget att den sålunda av utskottet förordade redovisningen för 
riksdagen sker så snabbt som möjligt. Utskottet föreslår i det följande att nya 
statsbidragsregler skall träda i kraft först den 1 januari 1983. Därmed skapas 
förutsättningar för regeringen att lägga fram sin redovisning rörande 
målsättning och riktlinjer för barnomsorgsverksamheten i sådan tid att den 
kan behandlas av riksdagen innan ett nytt statsbidragssystem träder i kraft. 
Tilläggas bör att det är uppenbart att anskaffande och sammanstiillning av 
material om forsknings- och försöksvcrksamhet kan bli relativt tidskrävande. 
Utskottet anser därför att regeringen bör vara oförhindrad att lämna 
redovisningen i denna del först vid en senare tidpunkt. 
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Riksdagen tog vidare i princip ställning till vissa i propositionen redovisade 

kvalitetsfrågor bl. a. om utrymmesstandard, gruppstorlek och personaldi

mensionering. Ett slutligt ställningstagande till frågan om normer och 

rekommendationer inom barnomsorgen förutsattes ske i anslutning till 

riksdagens behandling av det begärda regeringsförslaget rörande målsättning 

och riktlinjer för barnomsorgsverksamheten. 
I nu föreliggande skrivelse redovisar den dåvarande regeringen de olika 

åtgärder som socialstyrelsen avser att vidta då det gäller att ge kommunerna 

och personalen stöd och vägledning. Den begärda redovisningen av 

pågående forsknings- och utvecklingsarbete kommer att lämnas senare i 

skrivelse till riksdagen. 
Till grund för skrivelsen ligger socialstyrelsens rapport till regeringen den 

14 maj 1982. Utveeklingsplan för barnomsorgen. 

Socialstyrelsen har i sin utvecklingsplan konstaterat att denna är en 

vidareutveckling av de ställningstaganden socialstyrelsen gjort i anslutning 

till de nya arbetsplaner som offentliggjordes hösten 1981. I utvecklingspla

nen läggs huvudvikten vid framtagandet av ett pedagogiskt program för 

förskolor och fritidshem. 
I skrivelsen anför socialministern inledningsvis bl. a. att barnomsorgen har 

en stor betydelse i att som komplement till hemmen ge barnen social träning 

och fostran under ledning av utbildad personal. Det pedagogiska innehållet 

bör utifrån detta synsätt inte låsas fast i en strikt reglerad läroplan. Tanken 

bör i stället vara att upprättandet av ett pedagogiskt program skall bidra till 

att skapa en klarare struktur i barnomsorgsverksamheten än vad som hittills 

varit fallet. Socialministern anför vidare att programmet avses bilda ramen 

för hur arbetet kan bedrivas inom barnomsorgen. Med utgångspunkt i 
barnens behov bör programmet ange vad som kan vara viktigt att gå igenom 

med barnen under olika betingelser och under olika skeden i barnets 

utveckling. Det bör vidare anges vilket förhållningssätt de vuxna förväntas ha 

till barnen och vilka förväntningar som bör kunna ställas på barn och vuxna. 

Den ram som det pedagogiska programmet utgör får enligt socialministern 

sedan fyllas med ett mer detaljerat innehåll genom utarbetandet av 

arbetsplaner för olika verksamheter och genom utarbetandet av lokala 

riktlinjer. 
Förskolans verksamhet är enligt socialstyrelsens utvecklingplan i behov av 

ett pedagogiskt program som skall gälla för all förskoleverksamhet i landet. 

Programmet föreslås få karaktären av ett övergripande styrdokument för 

verksamhetens målinriktning, innehåll och arbetsformer. Socialnämnderna i 

landets kommuner föreslås därutöver utarbeta och anta kommunala 

riktlinjer för det pedagogiska innehållet i förskolans verksamhet. De 

kommunala riktlinjerna föreslås omfatta en redovisning av medel för att 

förverkliga det pedagogiska programmet och andra ställningstaganden i syfte 

att utveckla verksamhetens pedagogiska innehåll. Slutligen måste även den 

enskilda förskolan få ett tydligt pedagogiskt planeringsansvar. 
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I utvecklingsplanen redovisar socialstyrelsen följande målkonstruktion för 

förskolans pedagogiska program. 
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Målkonstruktionen hehandlas inte närmare. i regeringens skrivelse. Bl. a. 

ämnesområdet omvärldsorientering innehåller många viktiga aspekter 

utöver de av socialstyrelsen nämnda. Som exempel kan nämnas fredsarbete 

och konfliktlösning. Utskottet förutsätter emellertid att ~ven sådana frågor 

behandlas inom ramen för det pedagogiska programmet. 

Socialministern understryker vidare i skrivelsen behovet av kraftfulla 

åtgärder för att stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet i förskolan. 

Samtidigt framhålls att kommunerna inte bör bindas av detaljföreskrifter för 
barnomsorgsverksamheten. Inom varje kommun bör det finnas möjligheter 

att anpassa kvaliteten efter förhållandena vid olika dag- och fritidshem och 

efter andra lokala förutsättningar. Beträffande innehållet i verksamheten 

betonar socialministern att det är viktigt att kommunen utformar riktlinjer 

för hela barnomsorgsverksamheten och att utformningen av innehållet sker 

medvetet och grundat pa kunskaper om barns utveckling och barns 

behov. 

Fritidshemmens pedagogiska verksamhet besk rivs i socialstyrelsens utveck

lingsplan utifrån organisatoriska, kvantitativa och kvalitativa utgångspunk

ter. 

Enligt socialministern är det angeläget att ett pedagogiskt program för 

barnomsorgen även omfattar den fritidshemsverksamhet som bedrivs för 
skolbarn. Verksamheten för barn i olika åldrar måste ses som en helhet. Det 

som påbörjats för de yngre harnen måste följas upp när barnen blir äldre och 
börjar skolan. 

Det finns dock många oklarheter när det gäller organisationen och 

innehållet i barnomsorgen för skolbarn. samordningen med övrig barnom-
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sorg och skolans verksamheter, den samlade skoldagen och med fritidsverk

samheter av skilda slag. Socialministern anmäler att hon mot bakgrund av 

detta har för avsikt att tillsätta en parlamentarisk kommitte för att se över 

frågor om fritidshemsverksamheten för yngre skolbarn. Socialstyrelsens 

arbete med ett pedagogiskt program för fritidshemsverksamheten och 
kommittens arbete bör enligt socialministern ske i nära samråd. Direktiv har 

nu meddelats nämnda kommittc (dir. 1982:77). 
I utvecklingsplanen redovisas även utvecklingen av familjedaghemsverk

samheten, behov och problem inom området samt planerade insatser för att 

förbättra och utveckla verksamhetens innehåll och organisation. Enligt 

socialstyrelsen ställer familjedaghemsverksamheten stora krav på lednings

organisationen såväl centralt som lokalt. Ett fortbildningsmaterial avses 

därför bli utarbetat för familjedaghemmens ledningspersonal. Vidare avses 
arbetsplaner för förskolan bli utarbetade med hänsyn även till familjedag

hemsverksamheten. 

Utskottet vill för sin del tillägga att det är viktigt att också behovet av 

utbildningsinsatser riktade direkt till dagbarnvårdarna uppmärksammas i 

detta sammanhang. 
Beträffande den öppna förskolan avser socialstyrelsen att publicera en 

skrift om erfarenheter av den öppna förskolan som planeringsunderlag för 
kommunerna för befintlig och kommande verksamhet. 

Den öppna förskolan har enligt socialministern stor betydelse som 

kontaktpunkt för hemmavarande föräldrar och dagbarnvårdare. I samman

hanget understryker socialministern vikten av en samverkan mellan den 

öppna förskolan och övrig barnomsorgsverksamhet i kommunerna liksom 
med barnhälsovården och socialtjänsten i övrigt. Det krävs ett helhetsper

spektiv när det gäller utarbetande av pedagogiska program såväl på 

övergripande nivå som på verksamhetsnivå. Det finns enligt socialministern 

många praktiska och intressanta samarbetsformer som kan utvecklas i detta 

sammanhang. 
Beträffande barn med behov av särskilt stöd ser socialministern det som 

angeläget att socialstyrelsen klargör de olika frågeställningar som finns. 

Denna grupp barn är svår att definiera på ett enhetligt sätt och det är därför 

svårt att anvisa några generella lösningar. Det är samtidigt varken önskvärt 

eller lämpligt att dra en skarp gräns mellan barn med respektive utan behov 
av särskilt stöd. När det gäller de fortsatta övervägandena är det enligt 

socialministern väsentligt att en samordning sker med de resultat som kan 

följa av ställningstagandena till de förslag som lagts fram av omsorgskom

mitten i slutbetänkandet (SOV 1981:26) Omsorger om vissa handikappade. 

Detta betänkande bereds f. n. i regeringskansliet. 

Enligt utvecklingsplanen behövs vidare ett fortsatt utvecklingsarbete inom 

socialstyrelsen för att förbättra och utveckla förskoleverksamheten och 

andra stödjande verksamheter för invandrarbam. 

En av de viktigaste uppgifterna är därvid, enligt socialministern, att stödja 

l** Riksdagen 1982183. 12 sam/. Nr 12 
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invandrarbarnen i deras språkutveckling. Hon erinrar emellertid om att 

utredningen om språkminoriteter i förskoleåldern nyligen överlämnat sitt 

slutbetänkande (SOU 1982:43) Språk- och kulturstöd för invandrar- och 

minoritetsbarn i förskoleåldern. I avvaktan på den fortsatta beredningen av 

utredningens förslag är hon inte beredd att nu ta ställning i denna fråga. 

Beträffande samverkansfrågor redovisar socialstyrelsen bl. a. att man har 

för avsikt att ge ut en översiktlig skrift där barnomsorgens ansvar avgränsas 

gentemot övrig socialtjänst. barnhälsovård. barnhabilitcring och barnpsy

kiatrisk verksamhet. Därvid kommer även frågor om samverkan med skolan, 

fritid och kultur att behandlas. 

Socialministern understryker betydelsen av att samverkansfrågor ges hög 

prioritet. En väl fungerande samverkan mellan de olika kommunala, 

regionala och statliga organ som arbetar med olika verksamheter för barn är 

enligt socialministern väsentligt både för att ordna bra verksamhet och för att 

undvika dubbelarbetc. Socialministern erinrar om att en särskild utredning 

f. n. arbetar med frågor om samverkan mellan förskola och skola. 

Kommitten kartliigger och analyserar aktuell försöks- och utvecklingsvcrk

samhet. 
I sammanhanget tar socialministern även upp frågan om samverkan mellan 

barnomsorgen och föräldrarna. Hon understryker betydelsen av föräldrar

nas medverkan bl. a. när det gäller uppläggningen av och innehållet i det 

pedagogiska arbetet. Socialministern ser det som väsentligt att såväl 

kommunen, personalen som föriildrarna medverkar till att samverkan kan 

organiseras på ett positivt sätt. Detta måste ibland medföra att okonventio

nella lösningar används och att eventuella hinder för föräldrarnas medverkan 

i möjligaste mån undanröjs. 
Beträffande ledningsorganisationen för den pedagogiska ·verksamheten 

anförs i utvecklingsplanen att lcdningsfrågorna måste ägnas stor uppmärk

samhet i utvecklingsarbete och forskning under 1980-talet. Vidare betonas 

kommunernas ansvar för lednii:ig och samordning. Socialstyrelsen anger 

vidare att styrelsen i sitt fortsatta arbete med lcdningsfrågor kommer att 

uppmärksamma ansvar. funktioner och uppgifter pä olika nivåer liksom 

metoder och förutsättningar för förändringsarbetet. Socialministern tillägger 

att kommunernas insatser vad gäller planering för och ledning av barnom

sorgen har mycket stor betydelse för en väl fungerande barnömsorg. 

Beträffande personal inom barnomsorgen framhåller socialstyrelsen det 

som angeläget med en enhetlig yrkeskår och menar att alla anställda borde ha 

en likvärdig grundutbildning. De barnskötare som i dag finns inom 

verksamheten borde därför få vidareutbildning. enligt socialstyrelsen. 
I regeringens skrivelse erinras om att frågan om en enhetlig utbildning av 

barnomsorgspcrsonal var aktuell i samband med riksdagens behandling av 

propositionen om förenklade statliga regler inom barnomsorgen. Socialut
skottet uttalade därvid (SoU 1981/82: 1 s. 25) att man inte ans!1g det motiverat 

att göra något uttalande om vilka tjänster kommunerna bör inrätta inom 
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barnomsorgen. Därmed avstyrktes ett motionsyrkande med begäran om ett 

uttalande av innehåll att uppdelningen i barnskötar- och förskollärartjänster 

på sikt borde avskaffas och ersättas av en tjänsteform benämnd förskollä

rare. 
I regeringens skrivelse omnämns ·endast personalkategorierna förskollä

rare/fritidspedagoger samt barnskötare. Utskottet vill därför i samman

hanget erinra om att det också finns andra yrkesgrupper inom barnomsor

gen, vilka har en viktig funktion för den pedagogiska verksamheten. Detta 

gäller inte minst ekonomipersonalen. som bl. a. kan medverka i att ge barnen 

grundläggande insikter i frågor om kost. hygien och hälsa. 

Grundutbildning, l'idareuthildning och fortbildning är avgörande när det 

gäller att vidmakthålla och utveckla barnomsorgens kvalitet. Socialstyrelsen 

föreslår en översyn av både grund- och vidareutbildningen. Socialstyrelsen 

anser vidare att en kraftig satsning bör göras på fortbildning för barnomsor

gens personal under 1980-talet. 

I regeringens skrivelse anmäls att en särskild arbetsgrupp tillsatts för att i 

enlighet med riksdagens beslut göra en bedömning av erforderliga utbild

ningsinsatser i nära anslutning till framtagandet av en ny utbyggnadsplan för 

barnomsorgen. Detta arbete bör enligt socialministern avvaktas innan 

ställning tas till eventuella förändringar av nuvarande utbildningsinsatser. 

Beträffande forskning och utvecklingsarbete anser socialstyrelsen att 

barnomsorgsområdet bör få ökad tillgång till forskningsresurser och att 

staten dessutom bör bidra till kommunalt utvecklingsarbete. I detta 

sammanhang redovisar socialministern att det inom socialdepartementet 

påbörjats ett arbete att, i enlighet med riksdagens uppdrag, sammanställa 

och analysera pågående och aktuell forskning inom barnomsorgsområdet. 

Därvid behandlas även frågorna om information om forskningsresultaten 

liksom om utarbetandet av en plan för den fortsatta forsknings- och 

försöksvcrksamheten. l skrivelsen anges att regeringen senare kommer att 

lämna sin redovisning om forsknings- och försöksverksamheten inom 

barnomsorgsom rådet. 

Enligt riksdagens uppdrag skulle i utvecklingsplanen även redovisas en 

utförlig tidsplan för de insatser socialstyrelsen planerade. Socialstyrelsen 

anför att man tolkat kravet på en utförlig tidsplan så att det gäller att 

prioritera de mest angelägna arbetsuppgifterna. Socialstyrelsen ser därvid 

som den mest angelägna uppgiften att fullgöra det pedagogiska programmet 

för förskolan. Arbetet har påbörjats och ett pedagogiskt program beräknas 

föreligga vid slutet av år 1983. Vidare avses arbetet med ett pedagogiskt 

program för fritidshemmen påbörjas under hösten 1982. Parallellt härmed 

bör enligt socialstyrelsen bedrivas ett arbete med att utveckla former för 

kommunal ledning och kommunala riktlinjer. Detta arbete planeras vara 

avslutat under år 1984. Arbetet med utveckling och stöd för den pedagogiska 

planeringen vid enskilda förskolor och fritidshem föreslås bedrivas parallellt 

med arbetet med det pedagogiska programmet. 



SoU 1982/83: 12 16 

Socialministern uttalar för sin del att det är angeläget att den föreslagna 

tidsplanen hålls. Det är också viktigt att den föreslagna prioriteringen mellan 

olika uppgifter som redovisats i socialstyrelsens utvecklingsplan fullföljs. 

Socialstyrelsen bör vidare enligt socialministern successivt återkomma till 

regeringen med mer utförliga tidsplaner för olika delområden. 

Slutligen behandlas en skrivelse från 1982 års allmänna kyrkomöte om 

statsbidrag till kyrkliga de/tidsförskolor. Socialministern redogör härvid för 

statsbidragsbestämmelserna och erinrar bl. a. om att, under den allmänna 

förutsättningen att kommunen beslutar att verksamheten tas med i 

barnomsorgsplanen, naturligtvis såväl kyrkliga som andra enskilda förskolor 

kan bli statsbidragsberättigade om förskolan är öppen och barnen vistas där i 

enlighet med de tidsgränser som finns angivna i bidragsbestämmelserna. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

Höjning av det allmänna barnbidraget 

1. beträffande allmänt barnbidrag 

att riksdagen - under förutsättning av bifall till skatteutskottets 

hemställan under mom. 1 i betänkande SkU 1982/83:14- med 

avslag på motion 1982/83: 109 yrkande 1 och motion 1982/83:128 

yrkande 1 i motsvarande del antar i propositionen framlagt 

förslag till ändrad lydelse av 1 §lagen (1947:529) om allmänna 

barnbidrag. 
2. beträffande flerbarnstillägg 

att riksdagen med avslag på motion 1982/83: 128 yrkande 1 i 

motsvarande del antar i propositionen framlagt förslag till 

ändrad lydelse av 2 a § lagen (1947:529) om allmänna barnbi
drag, 

3. beträffande lagförslaget i övrigt 

att riksdagen - under förutsättning av bifall till i propositionen 

framlagt förslag om ändrad lydelse av 1 och 2 a §§ - antar i 

propositionen framlagt förslag till lag om ändring i lagen 

(1947:529) om allmänna barnbidrag i den mån det inte 

behandlats under mom. 1 och 2, 

4. beträffande medelsanvisningen 

att riksdagen - under förutsättning av bifall till det i proposi

tionen framlagda förslaget om ändring i lagen (1947:529) om 

allmänna barnbidrag - med avslag på motion 1982/83: 109 

yrkande 2 och motion 1982/83:128 yrkande 1 i motsvarande del 
till Allmänna barnbidrag på tilläggsbudget I till statsbudgeten 

för budgetåret 1982/83 under femte huvudtiteln anvisar ett 

förslagsanslag av 330 000 000 kr., 
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5. beträffande det familjepolitiska stödsystemet 

att riksdagen avslår motion 1982/83: 119 yrkande 4, 

6. beträffande en samlad översyn av familjepolitiken 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört, 
7. beträffande yrkanden som sammanfaller med propositionen 

att riksdagen beslutar att motion 1982/83: 122 yrkandena 2 och 3 

inte skall föranleda någon rikdagens åtgärd, 

Statens bidrag till den kommunala barnomsorgen 
8. beträffande statens bidrag till den kommunala barnomsorgen 

att riksdagen med bifall till motion 1982/83: 109 yrkande 3, 

motion 1982/83: 119 yrkande 5 och motion 1982/83:122 yrkande 

l avslår propositionen i motsvarande del (bil. l p. 4), 

Innehållet i barnomsorgen 

9. beträffande innehållet i barnomsorgen 
att riksdagen beslutar att regeringens skrivelse 1982/83:34 inte 

skall föranleda någon riksdagens åtgärd. 

Stockholm den 7 december 1982 

På socialutskottets vägnar 

INGEMAR ELIASSON 

Närvarande: Ingemar Eliasson (fp), Evert Svensson (s), Göte Jonsson (m). 
JohnJohnsson (s). Rune Gustavsson (c), Kjell Nilsson (s). Blenda Littmarck 
(m). Stig Alftin (s), Lilly Bergander (s), Ann-Cathrine Haglund (m), Ulla 
Tillander (c), Maria Lagergren (s), Anita Persson (s), Ingvar Eriksson (m) 
och Inga Lantz (vpk). 

Reservationer 

Allmänt barnbidrag (mom. 1 i hemställan) 

1. av Göte Jonsson, Blenda Littmarck, Ann-Cathrine Haglund och Ingvar 
Eriksson (alla m), som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 4 med "Vid 

utskottets behandling" och slutar på s. 5 med "övriga partier" bort ha 
följande lydelse: 

I motion 1982/83:99 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) framhålls att den i 

proposition 1982/83:55 föreslagna höjningen av mervärdeskatten leder till 

lika stora eller större utgiftshöjningar för de enskilda hushållen som de påslag 

på förmåner och bidrag som föreslås. Förslaget om skattehöjning bör därför 
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inte åberopas som ett skäl för höjning av de allmänna barnbidragen. För 

barnfamiljerna är det bättre att båda förslagen avslås. Utskottet tillstyrker 

därför motion 1982/83:109 yrkande 1 och avstyrker propositionen såvitt 

avser ändring av 1 § lagen om allmiinna barnbidrag. 

dels att utskottets hemställan under mom. 1 bort ha följande lydelse: 

1. beträffande allmä/lf barnbidrag 

att riksdagen med bifall till motion 1982/83: 109 yrkande 1 och 

med avslag på motion 1982/83:128 yrkande 1 i motsvarande del 

avslår i propositionen framlagt förslag till ändrad lydelse av 1 * 
lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag. 

2. av Ingemar Eliasson (fp). Rune Gustavsson (c) och Ulla Tillander (c), 
som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 4 med "Vid 

utskottets behandling" och slutar på s. 5 med "övriga partier" bort ha 

följande lydelse: 
Barnfamiljerna tillhör den grupp som är hårdast utsatt i den nu aktuella 

politiken med kraftigt sänkta reallöner och allt snabbare inflationstakt. De 

behöver därför få kompensation för fördyrade levnadsomkostnader. Detta 

gäller även om mervärdeskatten inte höjs. Enligt utskottets uppfattning bör 

därför inte en höjning av barnbidragen knytas till något villkor om 

skattehöjning. Med den uppläggning av den ekonomiska politiken som 

redovisas i motionerna 1982/83: 112 och 1982/83: 120 innebär inte den därav 

följande utgiftsökningen en statsfinansiell försvagning. Utskottet tillstyrker 

därför den föreslagna ändringen av 1 § lagen om allmänna barnbidrag. 

dels att utskottets hemställan under mom. 1 bort ha följande lydelse: 
l. beträffande allmiint barnbidrag 

att riksdagen med avslag på motion 1982/83: 109 yrkande l och 

motion 1982/83:128 yrkande 1 i motsvarande del antar i 

propositionen framlagt förslag till ändrad lydelse av 1 § lagen 

(1947:529) om allmänna barnbidrag. 

3. av Inga Lantz (vpk). som anser . 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 4 med "Vid 

utskottets behandling"' och slutar på s. 5 med "övriga partier" bort ha 

följande lydelse: 

Utskottet delar regeringens bedömning att barnfamiljerna i många fall har 

en pressad situation. En höjning av barnbidraget behövs. Propösitionens 
förslag innebär emellertid också en kraftig uppräkning av flerbarnstillägget. 

Mot detta finns olika principiella invändningar. Enligt utskottets uppfattning 

bör inte flerbarnstillägget höjas. Dessa medel bör i stället användas till en 



SoU 1982/83: 12 19 

ytterligare ökning av det allmänna barnbidraget. Utskottet tillstyrker således 

bifall till motion 1982/83: 128 yrkande l. 

dels att utskottets hemställan under mom. 1 bort ha följande lydelse: 

1. betriiffande a/lmäm barnbidrag 

att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till 

motion 1982/83:128 yrkande 1 i motsvarande del och med 

avslag på motion 1982/83: 109 yrkande l antar följande lydelse 
av 1 § lagen ( 1947:529) om allmänna barnbidrag: 

Nuvarande lydelse Utskottets förslag 

För barn. som är svensk medbor- För barn. som är svensk medbor-
gare och bosatt i riket, skall av gare och bosatt i riket, skall av 
allmänna medel sasom bidrag till allmänna medel såsom bidrag till 
barnets uppehälle och uppfostran barnets uppehälle och uppfostran 
utgå allmänt barnbidrag med 3 000 utgå allmänt barnbidrag med 3 380 
kronor om året i enlighet med vad kronor om året i enlighet med vad 
nedan närmare stadgas. nedan närmare stadgas. 

Allmänt barnbidrag - - - vistas i riket. 

Flerbarnstillägg (mom. 2 i hemställan) 

4. av Evert Svensson. John Johnsson, Kjell Nilsson. Stig Alftin, Lilly 

Bergander, Maria Lagergren och Anita Persson (allas), som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med 
"Utskottets ställningstagande" och slutar med ''av flerbarnstilläggen" bort 

ha följande lydelse: 
Som framhållits av finansutskottets majoritet är det nödvändigt med en 

totalfinansiering av de åtgärder som föreslås i propositionen. En höjning av 

flerbarnstillägget kan därför, i likhet med vad utskottet funnit beträffande 

det allmänna barnbidraget, bara tillstyrkas under förutsättning att riksdagen 
också godtar det i propositionen framlagda förslaget om höjning av 

mervärdeskatten. 

dels att utskottets hemställan under mom. 2 bort ha följande lydelse: 

2. beträffande flerbarnstillägg 

att riksdagen - under förutsättning av bifall till skatteutskottets 

hemställan under mom. 1 i betänkande SkU 1982/83:14 - med 

avslag på motion 1982/83:128 yrkande I i motsvarande del antar 

i propositionen framlagt förslag till ändrad lydelse av 2 a § lagen 

(1947:529) om allmänna barnbidrag. 
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5. av Inga Lantz (vpk). som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med 

"Utskottets ställningstagande" och slutar med "av flerbarnstilläggen" bort 

ha följande lydelse: 

Som utskottet framhållit i det föregående finns det principiella invänd

ningar mot en höjning av flerbarnstillägget. I motion 1982/83: 128 anförs 

sålunda att systemet innebär en premiering av stora familjer och utgör en 

stimulans till att kvinnorna skall stanna hemma i stället för att kräva sin rätt 

till arbete och barnomsorgsplats. Utskottet är därför inte berett att tillstyrka 

den föreslagna höjningen. Som framgått av det föregående anser utskottet 

att dessa medel i stället bör användas till en ytterligare ökning av det 

allmänna barnbidraget. 

dels att utskottets hemställan under mom. 2 bort ha följande lydelse: 

2. beträffande flerbamstilliigg 
att riksdagen med bifall till motion 1982/83:128 yrkande 1 

motsvarande del avslår i propositionen framlagt förslag till 

ändrad lydelse av 2 a § lagen (1947:529) om allmänna barnbi

drag. 

Medelsanvisningen (mom. 4 i hemställan) 

6. av Göte Jonsson, Blenda Littmarck. Ann-Cathrinc Haglund och Ingvar 

Eriksson (alla m). som - under förutsättning av bifall till reservation nr l -

anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med "Som en" och 

slutar med ''med propositionen" bort ha följande lydelse: 

Utskottet har i det föregående avstyrkt bifall till den i propositionen 

föreslagna ändringen av 1 § lagen om allmänna barnbidrag. I enlighet med 

motion 1982/83: 109 yrkande 2 bör därför mcdelsanvisningen inte bestämmas 

till högre belopp än 100 000 000 kr., avseende den tillstyrkta höjningen av 

flerbarnstillägget. Detta belopp kan finansieras genom minskade livsmedcls

subventioner och förutsätter således inte en höjning av mervärdeskatten. 

dels att utskottets hemställan under mom. 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande mede/sanl'isningen 

att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till 

motion 1982/83:109 yrkande 2 och avslag på motion 1982/ 

83: 128 yrkande 1 i motsvarande del till Allmänna barnbidrag på 

tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1982/83 under 

femte huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag av 100 000 000 

kr. 
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7. av Inga Lantz (vpk). som - under förutsättning av bifall till reservation nr 

3 och 5 - anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med ''Som en" och 

slutar med ''med propositionen'' bort ha följande lydelse: 

Utskottet har i det föregående avvisat propositionens förslag om höjning 

av flerbarnstillägget. Utskottet har i stället föreslagit en motsvarande högre 
höjning av det allmänna barnbidraget. Den sammanlagda kostnaden 

kommer därmed att uppgå till samma belopp som enligt propositionen, dvs. 

330 000 000 kr. 

dels att utskottets hemställan under m"om. 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande medelsanvisningen 
att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till 

motion 1982/83: 128 yrkande 1 i motsvarande del och med 

avslag på motion 1982/83: 109 yrkande 2 till Allmänna barnbi

drag på tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 

1982/83 under femte huvudtiteln anvisar ett förslagsanslag av 

330 000 000 kr. 

Översyn av familjepolitiken m. m. (mom. 5 och 6 i hemställan) 

Mom. 5 och 6 

8. av Rune Gustavsson (c) och Ulla Tillander (c). som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 5 som börjar med "Utskottet 
delar" och slutar med "därför motionsyrkandet" bort utgå. 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 6 som börjar med ''Det är 

dock enligt" och slutar med "till känna" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening är det nu nödvändigt att. såsom anförs i motion 

1982/83:112, anlägga en helhetssyn på barnfamiljernas situation och förut

sättningslöst överväga vilka former av stöd som är bäst ägnade att tillgodose 
behoven. För att möta de varierande behov som finns krävs både barnbidrag. 

flerbarnsstöd, vårdnadsersättning och tillgång till barnomsorg. Därutöver 

krävs emellertid också att man tar hänsyn till andra faktorer som påverkar 

barnfamiljernas ekonomiska situation. Dit hör t. ex. bostadsbidragen och 

skattesystemet. Särskilt skattesystemets utformning är viktig att beakta i 

detta sammanhang. Skatteförmågan är bl. a. beroende av försörjningsbör

dan. 

Utskottet ser det därför som värdefullt med en samlad översyn av 

familjepolitiken där alla sådana olika aspekter på problemen kan vägas mot 

varandra. Det får ankomma på regeringen att avgöra formerna för denna 

översyn. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen 

till känna. 



SoU 1982/83: 12 22 

dels att utskottets hemställan under mom. 5 och 6 bort ha följande 

lydelse: 

,"vfom. 6 

5. beträffande det familjepolitiska stödsystemet 

att riksdagen med anledning av motion 1982/83: 119 yrkande 4 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 

6. beträffande en samlad ö\'ersyn ar familjepolitiken 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört. 

9. av Göte Jonsson. Blenda Littrharck, Ann-Cathrinc Haglund och Ingvar 

Eriksson (alla m). som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 5 med 

"Barnfamiljernas ekonomiska" och slutar på s. 6 med "till känna" bort ha 

följande lydelse: 

Barnfamiljernas ekonomiska situation blir utomordentligt svår i en tid 

med starkt sjunkande reallöner och kraftigt stigande priser och boendekost

nader. Detta drabbar särskilt hårt de barnfamiljer som är hänvisade till 

endast en fiirvärvsinkomst. De sistnämnda har samtidigt fått det allt svårare 

att förstärka familjeinkomsten på grund av det nuvarande skattesystemet och 

de inkomstprövade bidragen, som tillsammans leder till oacceptabla 

marginalcffe kter. 

Samhällets stöd till barnfamiljerna är svårt att överblicka beroende på de 

samlade effekterna av beskattningen och de generella och riktade bidra

gen. 

Inkomstskatten tar inte hänsyn till ekonomisk bärkraft. Ett väsentligt syfte 

för en samlad översyn av familjepolitiken m{1ste därför enligt utskottet~ 

mening vara ett skattesystem som tar hänsyn till hur många som skall leva på 

hush<'1llsinkomstcn och inte bara till hur m{mga som tjiinar in den. 

Som exempel kan niimnas att en flerbarnsfamilj med en inkomst på 80 000 

kr. betalar ca 6 000 kr. eller 30 % mer i skatt iin två barnlösa makar med 

40 000 kr. var. Trots att den taxerade inkomsten är densamma fär 

barnfamiljen i exemplet endast behålla 20 kr. av en extra hundralapp efter 

skatt och bortfallande bostadshidrag, medan de barnlösa makarna fär 

behålla 66 kr. 

Vidare anser utskottet att nödviindiga barntillsynskostnader bör betraktas 

som utgifter för inkomstens förvärvande och därmed bli avdragsgilla. 

Enligt utskottet iir situationen nu sådan att familjestöd måste utgå för att 

lindra effekterna av ett för högt skatteuttag. Såt. ex. hamnar en tväbarns

familj med vanlig industriarbetarlön. ca 85 000 kr.. redan i dag under 

existensminimum om hyran är högre än ca 1 500 kr. Ändå betalar hushållet är 

1982 ca 30 000 kr. i inkomstskatt och drygt 8 000 kr. i moms m. m. Detta 



SoU· 1982/83: 12 

innebär att familjen betalar mer än tre gånger så mycket i skatt som de ca 

12 000 kr. man får tillbaka i form av barn- och bostadsbidrag. Hårdast 

drabbar skattesystemet flerbarns- och glesbygdsfamiljerna som mer än 

övriga hushåll är hänvisade till att huvudsakligen leva på en enda 

inkomst. 
Vidare anser utskottet att ett viktigt mtil för en samlad översyn av 

familjepolitiken är att tillgodose familjernas berättigade krav på ökad 

valfrihet. Medel att åstadkomma detta är bl. a. viirdnadscrsiittning och· 

minimistandardgaranti ( trygghetsgaranti) utöver vad ovan nämnts betr. 

familjebeskattningen. 
Det är väsentligt att slå vakt om valfriheten. si1väl vad gäller frågan om 

förvärvsarbete som barnomsorg. Vård av egna barn m;1ste från samhällets 

synpunkt anses lika viktigt som kommunal barnomsorg. I dag är det frän 

familjeekonomisk synpunkt en stor uppoffring när föräldrar avstår frän 

förvärvsarbete medan barnen är smä. Bl. a. därför måste hidrags- och 

skattesystemen ändras s{1 att de medger ökad valfrihet. 

För det fortsatta reformarbetet inom familjepolitiken krävs en helhetssyn. 

Olika åtgärder bör samordnas sä att de samlade åtgärderna åstadkommer 

rättvisa mellan olika typer av barnfamiljer och mellan barnfamiljer och andra 

familjer. Rättvisa hör också skapas med avseende på olika tidsperioder 

(framför allt med hänsyn till barnens ålder) i familjernas tillvaro. 

Utskottet efterlyser med hänvisning till det anförda en samlad översyn av 

familjepolitiken. De undersökningar som gjorts av främst familjeekonomis

ka kommitten. bostadsbidragskommitten och ensamförälderkommittcn bör 

kunna bilda en del av underlaget för en sådan översyn. Vad utskottet nu 

anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

dels att utskottets hemställan under mom. 6 hort ha följande lydelse: 

6. beträffande en samlad ö1·ersyn av familjepolitiken 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört. 

10. av Ingemar Eliasson (fp). som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 6 som börjar med '"Det 

höjda barnbidraget"' och slutar med "till kiinna"' bort ha följande lydelse: 

Det finns därför enligt utskottets mening skäl för en samlad översyn av 

samhällets stöd till barnfamiljerna. En sådan översyn bör utgi1 fr{rn principen 

att familjepolitiken i sin helhet skall syfta till att öka valfriheten för 

barnfamiljerna och främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Över

synen bör vidare utgå frän att stödet till barnfamiljerna syftar till att 

omfördela inkomster mellan barnfamiljer och grupper utan harn. Av 

fördelningspolitiska skäl bör stödet även fortsättningsvis baseras p{1 ett 

generellt barnbidrag kompletterat med ett flerbarnstillägg. I en samlad 
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beredning av dessa frågor biir även ingä att pröva fragan om ett obeskattat 

vårdnadsbidrag för familjer med sm[1 barn. Vid utformningen av samhällets 

stöd till barnfamiljerna bör hänsyn vidare tas till den faktiska skattebelast

ningen, tillgången till barnomsorgsplatst:r och utformningen av bostadsstö

det. 
Utskottet anser med hänvisning till det anförda att regeringen bör initiera 

en samlad översyn av samhiilkts stöd till barnfamiljerna. De undersökningar 

som gjorts av familjc'ekonomiska kommitten och ensamföriildcrkommitten 

bör kunna bilda utgängspunkt för denna översyn. Vad utskottet nu anfört bör 

riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hemställan under mom. 6 bort ha följande lydelse: 
6. beträffande en samlad översvn a1· familjepolitiken 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört. 

Statsbidrag till den kommunala barnomsorgen (mom. 8 i hemställan) 

11. av Evert Svensson, John Johnsson, Kjell Nilsson, Stig Alftin, Lilly 

Bergander. Maria Lagergren och Anita Persson (alla s), som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 9 som börjar med ''Vid en 

sammanfattande'" och slutar med "stå fast" bort ha följande lydelse: 

Det är angeläget att statsbidragen till barnomsorgen utformas så att de 

främjar en fortsatt utbyggnad av förskole- och fritidshemsverksamheten. Det 

nya statsbidragssystem som skall träda i kraft den 1 januari 1983 uppfyller 

inte detta krav. En återgång till tidigare regler - i avvaktan på ett nytt förslag 

till statsbidragsregler - medför emellertid ökade kostnader för staten. Som 
framhållits av finansutskottets majoritet är det nödvändigt med en totalfi

nansiering av de åtgärder som föreslås i propositiont::n. Även förslaget om 

upphävande av riksdagens beslut om det nya statsbidragssystemet förutsätter 
därför att riksdagen godtar den samtidigt föreslagna höjningen av mervär

deskatten. Utskottet ansluter sig därför till de socialdemokratiska ledamö

ternas uppfattning att propositionen i här aktuell del bara kan tillstyrkas på 

det villkoret att riksdagen bifaller förslaget om denna skattchöjning. 

dels att utskottets hemställan under mom. 8 bort ha följande lydelse: 

8. beträffande statens bidrag till den kommunala barnomsorgen 

att riksdagen - under förutsättning av bifall till skatteutskottets 

hemställan under mom. I i betänkande Sk U 1982/83: 14 - med 

bifall till propositionen och med avslag på motion 1982/83: 109 

yrkande 3. motion 1982/83: 119 yrkande 5 och motion 1982/ 

83: 122 yrkande I beslutar att 

dels upphäva riksdagens heslut om nytt statsbidragssystem för 

barnomsorgen fr. o. m. den 1 januari 1983, 
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dels godkänna vad i propositionen anförs om att nuvarande 

statsbidragsregler skall fortsätta att gälla tills vidare. 

12. av Inga Lantz (vpk). som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 9 som börjar med "Vid _en 

sammanfattande" och slutar med "stå fast'" bort ha följande lydelse: 

Det behövs ett helt nytt statsbidragssystem för att i dagens läge stimulera 

kommunerna till en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Det statsbidrags

system som avses träda i kraft den I januari 1983 är emellertid i detta 

hänseende ett sämre alternativ än de nu gällande reglerna. I avvaktan på ett 

nytt förslag bör därför. såsom föreslås i propositionen. riksdagen upphäva 

sitt tidigare beslut om nytt statsbidragssystem för barnomsorgen, varvid 

nuvarande regler får fortsätta att gälla tills vidare. Det finns starka sakliga 

skäl för ett sådant beslut. Utskottet tillstyrker således bifall till propositionen 

i här aktuell de I. 

dels att utskottets hemställan under mom. 8 bort ha följande lydelse: 

8. beträffande statens bidrag till den kommunala barnomsorgen 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag på 
motion 1982/83:109 yrkande 3, motion 1982/83:119 yrkande 5 

och motion 1982/83: 122 yrkande 1 beslutar att 

dels upphäva riksdagens beslut om nytt statsbidragssystem för 

barnomsorgen fr. o. m. den 1 januari 1983, 

dels godkänna vad i propositionen anförs om att nuvarande 

statsbidragsregler skall fortsätta att gälla tills vidare. 

Innehållet i barnomsorgen (motiveringen till mom. 9 i hemställan) 

13. av Göte Jonsson. Blenda Littmarck, Ann-Cathrine Haglund och Ingvar 
Eriksson (alla m). som anser 

att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 12 som börjar med "Målkon

struktionen behandlas" och slutar med "pedagogiska pr~)grammet" bort ha 
följande lydelse: 

I skrivelsen har man inte närmare definierat begreppet "omvärldsorien
tering". men utskottet vill för sin del bestämt markera en ståndpunkt i denna 

fråga i syfte att föregripa en alltför vid definition. En mera vittsyftande 
omvärldsorientering. t. ex. information om fredsarbete och internationell 

konfliktlösning passar enligt utskottets mening inte för förskolebarn. 

Dessutom är fredsarbete ett komplicerat arbete som kräver så mycket av 

mognad, kunskap och insikt att föräldrarna måste ha ett avgörande 

inflytande över hur barnen möter det. Man måste t. ex. diskutera hur fred 

förutsätter frihet, hur en balanserad ömsesidig nedrustning skall åstadkom

mas och hur ett starkt svenskt försvar bidrar till stabilitet och fred. 
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Man kan heller inte bortse från risken att hos barnen skapa oro och rädsla. 

Små harn kan liitt fö för sig att krig och död omedelbart hotar deras nära 

anhöriga. vilket kan inge barnen stor ångest. Inte minst därför måste 

föräldrarna få avgöra hur barnen ska möta dessa frägor. 

Förskolans uppgift måste vara att tillsammans med föräldrarna ge barnen 
insikten att konflikter inte ska lösas med våld. att förebygga och stävja 

tendenser till våldsmentalitet och att uppfostra barnen till kunskap. toI·erans 

och förstiielse. Därcnlllt hör frcdsarbcte och fragor om internationell 

konfliktliisning inte hemma inom förskolan på annat sätt än att barnen måste 

få svar pä ek frågor de sjiilva kan ställa. 

14. av Rune Gustavsson (c) och Ulla Tillander (c). som anser 

att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 12 som börjar med "Målkon

struktionen behandlas" och slutar med "pedagogiska programmet" bort ha 

följande lydelse: 
I sammanhanget kan det finnas anledning att något kommentera 

ämnesområdet omvärldsorientering. 

Omvärldsoricntering iir egentligen ett så stort och omfattande och också 

djupt ämne att ett särskilt framhävande av en del som är en del av en större 

helhet hotar att förrycka perspektivet och balansen. Frågor om vänskap och 

ovänskap. fred och det som stör freden kan naturligtvis tas upp i många olika 

sammanhang. Man måste dock vara vaksam på faran av att en för barn 

obegriplig. grym och obarmhärtig vuxenvärld kan skapa oro hos små 

barn. 
Utskottet förutsätter att man beaktar detta i det fortsatta arbetet med det 

pedagogiska programmet. 



SoU 1982/83: 12 27 

Bilaga I 

I proposition 1982/83:55 framlagt förslag 
till lag om ändring i lagen ( 1947:529) om allmänna barnbidrag 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (I 9..i7: 529) om allmänna barnhidrag 

336 Härigenom föreskrivs att 1 och 2 a ~~ lagen ( 1947:529) om allmänna 
337 barnbidrag skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·urandc !rdclse 

För barn. som iir svensk medbor
gare och bosatt i riket. skall av all
miinna medel s;isom bidrag till bar
nets uprehiille och urrfostran utgå 
allmiint barnbidrag med 3 000 kro
nor om året i enlighet med vad ne
dan niirmare stadgas. 

Fiires/agc11 lrdl'ise 

~I 

För barn. som iir sn:nsk medb,ir·
gare och bnsatt i riket. skall av all
miinna medel s~isom bidrag till bar
nets uppehiille och urpfostran utgi1 
allmänt barnbidrag med 3 3011 krLl
nor om i\ret i enlighet med vad ne
dan niirmare stadgas. 

Allmänt barnbidrag skall utgi1jiimviil för hiir i riket bosatt barn. som icke 
iir svensk medborgare, sMnimt barnet foqras av ni'tgon som i.ir bosatt och 
mantalsskriven i riket eller ock barnet eller endera av dess föräldrar sedan 
minst sex månader vistas i rike!. 

2 a ~~ 

Flerbarnstilliigg utg;lr om någon uppbiir allmänt barnbidrag för tre eller 
flera barn. Vid tilliimpning av denna raragraf beaktas inte barn ~,,m a\·ses i 
4 ~ tredje stycket eller 7 ~. 

Flerbarnstilliigget motsvarar 1'" 

fjiirdedds barnbidrag om barnens 
antal uppgår till tre och ökas med 
c(( hali·t barnbidrag för var:ie ytter
ligare barn. 

FlcrbarnstilHigget motsvarar 1·11 

lwli·r barnbidrag om barnens antal 
uppgår till tre och ökas med 1·(( helt 
barnbidrag för vwie ytlt'rligan: 
barn. 

Vid beriikningen av tlerbarnstilliigget skall de barn för vilka n~1gon upp
biir allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka n{ig,in annan 
uppbiir allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagan: stadigrnrande 
sammanbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft 
barn gemensamt. 

Den som önskar uppbära tkrbarnsti!Higg med stöd av tredje stycket -;kall 
anmäla detta till den allmänna försäkringskassan. 

Om inte annat föreskrivs skall bestiimmelserna om allmänt harnbidrag i 
denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på tlerbarnstilliigg. 

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1983. 

'. Sen<ble lydelse /9RO: 692 
- Sena~te lydelse 198 I: 702 
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Finansutskottets yttrande 

1982/83: 2 y 

28 

Bilaga 2 

över proposition 1982/83:55 om upphävande av beslutet om ~arens
dagar, m. m. 

Till skatteutskottet, 
socialförsäkrings utskottet, 
socialutskottet, 
jordbruksutskottet och 
arbetsmarknadsutskottet 

Beträffande proposition 1982/83:55 om upphävande av beslutet om 

karensdagar, 111. m .. jämte motioner vill utskottet anföra följande. 

Obalanserna i den svenska ekonomin har vuxit sig allt starkare. 

Budgetunderskottet har sedan mitten av 1970-talet vuxit som andel av BNP 

från 2 q, till B ".'lo 1982. Den totala konsumtionen har ökat samtidigt som 

industriproduktionen i det närmaste stagnerat. Skillnaden i tillväxt mellan 

produktion och konsumtion har kommit till uttryck i ett växande bytesba

lansunderskott som finansierats med ökad statlig upplåning. Den statliga 

utlandsskulden värderas nu till 100 miljarder kronor. Det krävs kraftiga 

-ökningar av industriproduktionen och exporten för att motsvara de ökade 

räntekostnaderna. 

Det krävs nu krafttag för att vända den ekonomiska utvecklingen. Vi 

måste hålla tillbaka konsumtion och stimulera produktion och investeringar. 

Åtstramningsåtgärderna måste drabba alla efter bärkraft. Det är emellertid 

enligt utskottets mening utomordentligt angeläget att de begränsningar som 

måste vidtas inte belastar de sämst ställda i samhället. Det kärva ekonomiska 

läget far inte tas till intäkt för att rasera det sociala trygghctssystem som 

byggts upp i vårt land. Det är tvärtom nödvändigt att värna om grundtrygg

heten i ett läge då det krävs åtgärder, som innebär påfrestningar på stora 

befolkningsgrupper. Utskottet ser det därför som väl motiverat att återställa 

de tidigare hidragsnivåerna i pensionssystemet. sjukförsäkringen. arbetslös

hetsförsäkringen och kommunall! barnomsorgen. Dessa åtgärder är en viktig 

förutsättning för att skapa vilja och förståelse för att genomföra de övriga 

åtgärder som behövs för att vända den ekonomiska utvecklingen. 

Det statsfinansiella läget är emellertid sådant att dessa åtgärder, som 

innebär ökade offentliga utgifter. måste kompenseras med motsvarande 

inkomstförstärkningar. Det är inte ansvarsfullt att tillåta att ens dessa 

angelägna utgiftsökningar skulle få leda till ytterligare ökat underskott i de 

offentliga finanserna. Redan tillväxten i räntekostnaderna för de tidigare 
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årens upplfming beräknas bli ca 11 miljarder kronor mellan 1982/83 och 

1983/84. Att h\ta underskottet växa ytterligare genom att underliita att 

finansiera nödviindiga utgiftsökningar skulle öka riintebclastningen i fram

tiden än nl<.:·r. 

Vidare skulle de ökade utgifterna till hushiillen. om de inte finansierades. 

stimulera den inhemska efterfrågan och driva upp den privata konsumtionen 

och därmed mC!tverka devalveringens syften. Som utskottet anfört iir det 

nödvändigt att begränsa den inhemska konsumtionsefterfri1gan. I annat fall 

försämras bytesbalansen ytterligare och vägen mot ökad balans blir allt 

längre. Devalveringens kortsiktiga effekter innebär vissa pMrestningar pi\. 

bytesbalansen. Dessa växer till oacceptabel storlek om den inhemska 

efkrfr~1gan samtidigt tillåts expandera. Enligt utskottets mening krii\'er 

således en ansvarsfull politik. som syftar till att understödja devalveringens 

positiva effekter. att utgiftsökningarna finansieras med inkomstfi.irstärkning

ar. 

Enligt utskottets mening bör dessa förstärkningar inte drabba en 

begränsad grupp utan bäras av alla. Det är vidare angeläget att åtgärderna 

inte bidrar till att försämra den svenska industrins internationella konkur

renskraft. Utskottet kan mot denna bakgrund dela den uppfattning som 

redovisas i propositionen att finansieringen i första hand bör ske genom en 

höjning av mervärdeskatten. De Mgärder som föreslås inom arbetslöshets

försäkringen för att förbättra de arhetslösas ekonomiska situation bör 

finansieras inom försäkringssystemet med en höjning av avgifterna till 

a rbetsmarknadsfonden. 

En höjning av merviirdeskatten fr[m 17. 7 i;.;-, till 19 ''.(, leder till en allmiin 

höjning av prisnivån med ca I o/r:. Det finns vissa grupper. främst 

barnfamiljer. som drabbas siirskilt härt av en momshöjning. Det finns därför 

enligt utskottet fog för att kompensera barnfamiljerna genom höjda 

barnbidrag och genom att öka livsmedelssubventionerna för att begränsa 

prisökningarna på baslivsmedel. Utskottet tillstyrker mot bakgrund härav 

förslagen att höja barnbidragen med sammantaget 750 milj. kr. räknat för 

helår. Hur fördelningen bör göras mellan en generell bidragshöjning och en 

höjning av flerbarnstillägget får ankomma pä vederbörande utskott att 

bedöma. Vidare bör livsmedelssubventionerna öka med 230 milj. kr. räknat 

för hel:lr. vilket i konsumentledet kan beräknas motsvara en utgiftsminsk

ning för hushållen med närmare 300 milj. kr. Härigenom undanröjs effekten 

på subventionerade baslivsmedel som momshi.ijningen annars skulle fä. 
Det finns enligt utskottets mening anledning att närmare studera 

åtgärdernas totala effekter. framför ällt med avseende på konsekvenserna 

för statsbudgeten. Enligt propositionen beräknas förslagen innebära ökade 

utgifter för statsbudgeten och socialfiirsäkringssektorn med totalt 7 ,3 

miljarder kronor som helårseffekt. Inkomsterna beräknas till 7, l miljarder 

kronor. Till den del dessa åtgärder direkt berör statsbudgeten beriiknar 

utskottet att åtgärderna sammantaget leder till en förstiirkning med närmare 



SolJ 1982/83: 12 30 

1 miljard kronor. Fiir ATP-systemet och arbetslöshetsförsiikringcn. som i 

huvudsak ligger utanför statsbudgeten. beriiknas totaleffekten hli ett 

underskott med drygt 1,1 miljarder kronor. Det sammanlagda resultatet blir 

således. som även framgar av propositionen, en skillnad pä ca 0.2 miljankr 

kronor. som motsvarar livsmeddssuhvcntionerna, vilka utgör kompensation 

för totalfinansieringens effekter. 

Det bör i detta sammanhang noteras att åtgärderna avseende sjukförsiik

ringen och folkpensionerna i sin helhet faller på statsbudgeten. I det begrt>pp 

som i den ekonomiska analysen i nationalbudgeterna kallas den konsolide

rade offentliga sektorn ingiir de tre delsektorerna stat. kommuner och 

soeialförsäkringssektorn. Begreppet staten i detta sammanhang liksom i 

nationalräkenskaperna är en statistisk konstruktion som inte innefattar 

allmän sjukförsäkring eller erkända arbetsliishetskassor. KAS och folkpen

sioner inryms däremot numera i staten. 

I propositionen görs uppskattningar av de indirekta effekterna i form av 

ökade skatteinkomster. Dessa avser de statliga skatterna och beräknas till I. 1 

miljarder kronor. Kassamiissigt tillförs emellertid staten även kommunal

skatterna på förmånerna. Skatterna utbetalas till kommunerna med två års 

eftersläpning. Under 1983 och 1984 förstärks därför statsbudgeten med dessa 

inkom~ter. En överslagsmässig beriikning av hur statsbudgeten påverkas 

innevarande och nästa budgetiir utvisar att åtgärderna i stort sett balanseras 

budgetåret 1982183 och ger ett kassamässigt överskott på närmare 3 miljarder 

kronor budgetåret 1983/84. Överskottet bortfaller år 1985, då medel 

utbetalas till kommunerna till följd av ökat skatteunderlag 198.1. 

Med anledning av vad som sägs i motion 112 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) 

om beräkning av effekterna av momshöjningen vill utskottet anföra följande. 

Motionärerna anser att propositionens beräkning av effekterna är grovt 

överdrivna. Man jämför med finansutskottets kalkyler hösten 1981 då 

skattesatsen skulle sänkas lika mycket som den nu föreslås bli höjd. Effekten 

härav beriiknades cltt till 3 miljarder kronor. 

När konsumtionsskattesatsen justeras antas som regel, förutsatt att inte 

andra åtgärder vidtas samtidigt som påverkar konsumtionsbeteendet. att 

konsumenterna påverkas så att om exempelvis skatten siinks ökar konsum

tionsvolymen. Därigenom minskar skatte bortfallet jämfört med om konsum

tionen skulle varit oförändrad. Hösten 1981 antog finansutskottet i sina 

beräkningar att så skedde. I de nu föreliggande kalkylerna i propositionen 

har inte antagits att konsumtionsvolymen påverkas av skattesatsens höjning. 

Skälet härför iir att hush:lllcns köpkraft hålls uppe av de förbättringar som 

föreslits i de olika bidragssystemen. Genom att dessa åtgiirder vidtas 

samtidigt finns det inte skiil att räkna med någon motverkande effekt på 

konsumtionsvolymen till följd av skattehöjningen. Utskottets kalkyler 

utförda på motsvarande siitt som föregående år men med en högre prisnid 

och med beaktande av detta resonemang leder till en effekt som är obetydligt 

lägre än de 4,5 miljarder kronor som anges i propositionen. 
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Riksrevisionsverkct kommer att under första hiilften av december till 

regeringen överlämna en beräkning av statsbudgetens inkomster för niista · 

budgetår. Verket har med anledning härav bqiiirt in underlag frän berörda 

myndigheter och avser att revidera sina tidigare beräkningar. Det finns enligt 

utskottets mening skäl att, när säkrare underlag föreligger. på nytt bedöma 

effekterna av momshöjningen. Skulle det <la visa sig att mervärdeskatten inte 

ger de inkomster för staten som motsvarar de av utskottet ovan tillstyrkta 

utgiftsökningarna utgår utskottet från att regeringen fört:slår kompletteran

de åtgärder för att finansiera dessa. 

I motionerna ]2() av Ola Ullstcn m. fl. (fp) och 118 (112) av Thorbjörn 

Fälldin m. fl. (c) anförs att en höjning av mervänkskatten skulle dfönpa 

efterfrågan alltför kraftigt. När den borgerliga regeringen hösten 1981 

devalverade den svenska kronan föreslog regeringen i stiillet en siinkning av 

mervärdeskatten. En momshöjning leder till kraftiga reallönesiinkningar. 

menar motionärerna. Detta kan endast leda till ytterligare avmattning av 

konjunkturen och en ökad arbetslöshet. En momshöjning är enligt 

motionärerna det sämsta sättet att ftstadkomma den önskade finansiering

en. 
Som utskottet redovisat innebär höjningen av mervänleskatten en 

köpkraftindragning som, tillsammans med avgiftshöjningar till arbetsmark

nadsfonden. skulle motsvara de ökade disponibla resurser Sl>m åtcrstiillandct 

av de sociala förmånerna i pcnsionssystemet. sjukförsiikringcn. arbetslös

hetsförsäkringen och barnomsorgen skulle innebära. Om hushållens totala 

köpkraft återställs på detta sätt finns det enligt utskottets mening inte skäl för 

att påstå att åtgärderna i proposition 55 skulle leda till rcalinkomstförsäm

ringar och ökad arbetslöshet. Åtgärderna innebiir endast en fördelningspo

litiskt motiverad omfördelning inom hushållssektorn. Utskottet delar inte 

motionärernas bedömning av effekterna av de föreslagna titgärdcrna. 

I motion 106 (99) av Ulf Adelsohn m. fl. (m) anförs att momshöjningcn 

leder till utgiftsökningar för de enskilda hushållen som är lika stora som eller 

större än de påslag på förmåner och bidrag som föreslås. Om inte momsen 

höjs bibehåller hushållen i motsvarande mån sin köpkraft. Därmed 

bortfaller. enligt motionärerna. motiven för att höja momsen och förbättra 

de olika förmåner och bidrag som föreslås i propositionen. Endast förslaget 

om höjning av flerbarnsstödet godtas i motionen. Man anvisar finansiering av 

förslaget genom minskade livsmedelssubventioner. Något konkret yrkande 

på detta framläggs emellertid inte. 

Som utskottet anfört talar främst fördelningspolitiska skäl för att :lterställa 

de bidragsnivåer som tidigare gällt. Ett återställande av ersiittningsnivåerna 

ger 7 .3 miljarder kronor till de direkt berörda grupperna barnfamiljer. 

arbetslösa, pensionärer, studerande, sjuka och handikappade. Detta betalas 

av samtliga hushåll genom momshöjningen och avgiftshöjningen. Den 

fördelningspolitiska effekten för hushållen av åtgärderna iir därmed uppen-
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bar. Motioniirerna hiivdar <'i ena sidan att bidragsökningen blir mindre än 

skattehlijningen. dvs. ätgärderna överfinansieras. Å andra sidan pf1stfa man 

att förslagen totalt sett leder till en försämring av budgetsaldot, dvs. att 

åtgärderna underfinansieras. Detta är varken konsekvent eller, som 

framgätt, korrekt. Utskottet kan således inte godta den uppfattning som 

kommer till uttryck i motionen vad giiller förslagen i proposition 55. 

I motion 128 av Lars Werner m. fl. (vpk) tillstyrker man regeringens 

förslag till förbättringar av transfereringarna. Endast på två punkter som 

avser flerbarnstilliiggen och slopandet av KAS för ungdomar under 18 t1r 

avviker man frim regeringens förslag. När det giiller finansieringen av de 

förslag man accepterar anger motioniirerna i stället för momshöjningen flera 

egna finansieringskiillor. som tillsammans med höjningen av arbetsgivarav

giften beräknas öka inkomsterna med 5.7 miljarder kronor. Återtagandet av 

beslutet om karensdagar i sjukförsiikringen anser inte motioniirerna behöver 

finansieras då karensdagarna ännu inte införts. 

Utskottet delar inte motioniirernas syn vad gäller finansieringen av 

förbättrade förmåner inom sjukförsäkringen. I den statsbudget som riksda

gen fastställt för budgetåret 1982/83 har utgifterna för sjukförsäkringen 

beräknats med förutsiittningen att hl. a. karensdagar införs den 1 januari 

1983. Om dessa karensdagar slopas innebiir det ökade utgifter. och om dessa 

inte finansieras leder det till ökat budgetunderskott. Som utskottet angett 

tidigare faller inkomst- och utgiftsfiirändringarna i sjukförsäkringen helt 

inom statsbudgeten. Förslagen till inkomstförstiirkningar i motion 128 

innebär således inte att de föreslagna åtgiirderna totalfinansieras. Enligt. 

utskottets mening är det angeläget att utgifterna finansieras redan fr{m 

årsskiftet 1982/1983. då de triider i kraft. Det får ankomma pt1 skatteutskottet 

att bedöma huruvida de motionsvägen framlagda skatteförslagen kan ge 

effekter redan fr. o. m. 19~3. Enligt utskottets mening iir det emellertid 

uppenbart att de inkomstförst~irkandc i1tgiirderna inte i tillriickligt hög grad 

kan bidra till att finansiera utgiftsförslagen. Utskottet kan därför inte 

tillstyrka finansieringsaltcrnativet enligt motion 128. 

Utskottet tillstyrker att åtgärderna att förbiittra ersättningsniv[1erna i 

pensionssystemet. sjukförsäkringen. arbetslöshetsförsäkringen. barnom

sorgen och barnbidragen totalfinansieras med en höjning av merviirdeskat

ten och arbetsgivaravgiften till arbetslöshetsförsäkringen. Behovet av att 

åtgärderna totalfinansieras iir enligt utskottet mening sa angeläget all detta 

bör komma till uttryck i riksdagens beslut vad giiller dessa utgiftsökningar. 

Förslagen i propositionens olika bilagor bör godkännas. antas eller, medel 

anvisas endast pä det uttryckliga villkoret att riksdagen bifaller förslagen om 

höjning av mervärdeskatten respektive höjning av arbetsgivaravgiften till 

arbetslöshetsförsiik ri ngcn. 
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På finansutskottets vägnar 
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Niirl'l1ra11de: Mats Hellström (s). Lars Tobisson (m). Paul Jansson (s). Arne 
Gadd (s). Lennart Blom (m). Per-Axel '.\lilsson (s). Tage Adolfsson (m). Rolf 
Rämgård (c). Christer Nilsson (s). Torsten Karlsson (s). filip fridolfsson 
(m). Rolf Wirtcn (fp). Carl-I knrik Ilcrmansson (vpk). Gunnar '.'Jilsson i 
Eslöv (s) och Rt)lf Andersson (c). 

A nikande meningar 

1. Lars Tobisson (m). Lennart Alom (m), Tage Adolfsson (m). Rolf 

Riimglml (c). Filip Fridolfsson (m), Rolf Wirten (fp) och Rolf Andersson (c) 

anser att utskottets yttrande bort lyda: 

De internationella betingelserna för den svenska ekonomin har förändrats 

på ett dramatiskt sätt sedan början av 1970-talet. Detta har drabbat alla 

länder i västvärlden men i vissa centrala avseenden har den svenska 

utvecklingen varit sämre iin det internationella genomsnittet. I ndustripro

duktionen har utvecklats svagt och bytesbalansunderskottet är större än 

genomsnittet för Västeuropa i övrigt. I andra avseenden· har Sverige klarat 

sig bättre. Det gäller framför allt att hålla sysselsättningen uppe, Fram till 

devalveringen var inflationstakten i avtagande. 

Flera av de problem som finns i den svenska ekonomin i dag iir emellertid 

inte enbart betingade av den internationella utvecklingen. Många svi1righe

ter är av långsiktig eller strukturell natur. De kommer att finnas kvar även vid 

en konjunkturuppgång. Flera betydelsefulla insatser har emellertid gjorts de 

senaste åren för att vända utvecklingen M rätt håll. 

Ett av de största prnblemen i den svenska ekonomin har varit öknings

takten i den offentliga sektorn. Ökningen har varit större än i ekonomin som 

helhet. 

De statliga utgifterna har vuxit betydligt snabbare iin inkomsterna, vilket 

gjort att vi fått ett mycket stort budgetunderskott. Ctgiftstillväxten har till 

stor del varit automatisk. Genom regelsystemet har utgifterna knutits till 

prisutvecklingen, löneutvecklingen, demografiska faktorer etc. 

Växande budgetunderskott skapar inflation. hög ränta och minskat 

utrymme för industrins investeringar. Enligt utskottets mening måste ett 

väsentligt inslag i den ekonomiska politiken vara att förhindra att budget

underskottet ökar i reala termer. De horgerliga regeringarna inledde en 

nöd\'ändig sanering a\' statsfinanserna. 

Utskottet anser att det är niidviindigt att hålla tillbaka de offentliga 

utgiftsökningarna. Ansträngningarna att minska budgetunderskottet måste 
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göras p<'l utgiftssidan samtidigt som tillväxtfrämjande :ltgiirdcr m<'lste vidtas. 

Det höga skattetrycket, det högsta inom OECD-området, kan inte höjas 

ytterligare utan att allvarliga effekter uppkommer p<'l arbetsvilja, nyföreta

gande och skattemoral. 

De borgerliga regeringarna vidtog med början hösten 1980 vissa åtgärder 

för att bryta utgiftsutvccklingcn. Bl. a. togs den automatiska kompensatio

nen för energiprishöjningar bort i pensions- och studiemedelssystemet. 

Samtidigt vidtogs vissa kompenserande iltgärder för de ekonomiskt svagaste 

grupperna. Vidare beslutade riksdagen hösten 1981 om förenklade statliga 

regler inom barnomsorgen. Besluten decentraliserades och reglerna förenk

lades. Genom riksdagsbeslutct kommer all kommunal barnomsorg a,tt 

värderas lika och skall ges statligt stöd. Alla barn skall få del av pedagogisk 

verksamhet. Riksdagsbcslutet om förenklade regler för barnomsorgen 

innebar en besparing utan att målet för barnomsorgens innehåll och 

utveckling ändrades till det siimre. 

Genom beslut våren 1982 minskades sjukförsäkringens utgifter. Ersätt

ningsniv{m för korttid~sjuka siinktes och spännvidden i kompensationsgra

den minskades genom begriinsningar i de högre inkomstskikten. 

Så sent som i v<lras godtog riksdagen vissa ändringar i arbetslöshetsför

säkringen som innebar besparingar i statens utgifter samtidigt som ersätt

ningsnivån höjdes fdin den I juli 1982 friin 210 till 230 kr. 

Det är dessa iitgärder inom pensionssystemet, sjukförsäkringen, arbets

löshetsförsiikringen och den .kommunala barnomsorgen som regeringen i 

proposition 55 nu föresl[tr skall tas tillbaka. Enligt utskottets mening har den 

statsfinansiella utvecklingen sedan besluten fattades snarare stärkt motiven 

för de tidigare besluten. Utskottet ser därför inte skäl att tillstyrka 

regeringens förslag. 

De tidigare riksdagsbeslutcn vad gäller t. ex. sjukförsäkringen och 

barnomsorgen ftir effekt först 1983. För att dessa åtgärder skall upphävas 

föreslår regeringen att merv~irdeskatten höjs med 2 procentenheter från 

21,51 % till 23,46 'X och att arbetsgivaravgiften till arbetsmarknadsfonden 

höjs med en halv procentenhet. Den sammanlagda effekten av förslagen i 

proposition 55 innebiir saledes att mellan 1982 och 1983 höjs skatterna 

samtidigt som bidragsnivåerna hf11ls oförändrade. Utskottet motsätter sig 

bestämt en höjning av skattetrycket. 

Redan devalveringen bidrar till att höja prisnivån 1983 med ca 5 %. Detta 

leder till påtagliga reallönesiinkningar och försiimrad standard. Att dessutom 

höja mervärdeskatten innebär en ytterligare påspädning av inflationen med 

1,2 %. Detta leder till avmattning av konjunkturen och risk för ökad 

arbetslöshet. En momshöjning slår främst mot de grupper som är ekono

miskt sämst rustade. 

Utskottet kan inte heller acceptera de förslag till skattchöjningar som 

föreslås i motion 128 som innebiir bl. a. skärpningar i marginalskatterna och 

slopande av skattefondsparamk. 
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2. Carl-Henrik Hermansson ( vpk) anser att utskottets yttrande bort lyda: 

Den ekonomiska krisen iir djup och långvarig. Den innebär successivt 

försfönradc levnadsvillkor för folkflertalet. Arbetsli"isheten drabbar främst 

arbetare och lägre tjiinstemiin eller ungdom och kvinnor i dessa skikt. som 

iinnu inte kommit in på arbetsmarknaden. Reallöneförsämringarna triiffar 

hårdast de breda grupperna av arbetare och liigre tjänstemiin. De ekono

miska åtstramningarna riktade mot den offentliga sektorns överföringar och 

verksamhet drabbar ocks{1 främst dessa kategorier. Krisens bördor delas inte 

lika. De finns som inte ens känner några bördor. De senaste åren har det varit 

möjligt med framgångsrik spekulation. Aktievärdena och vinsterna har 

stigit. Delar av storfinansen har stärkt sin makt. Krisen ställer diirför 

fördelningspolitiken i n:ntrum. 

Den ekonomiska krisen i vårt la~d är orsakad av det kapitalistiska 

systemets motsiittningar. Den är inte följden av att folkflertalet haft en "för 

hög" konsumtion. Krisen kan bara bekämpas med en medveten och 

långsiktig politik som angriper det kapitalistiska systemets maktförh~'\llanden 

och anarkiska produktionssystem. Det är ingen väg ur krisen att trycka ner de 

arbetandes levnadsvillkor. Åtstramningspolitik som den hittills bedrivits 

fördjupar den ekonomiska krisen. ökar arbetslösheten och skiirper orättvi

sorna. 

Detta st{1r helt klart såväl mot bakgrund av internationella erfarenheter 

som efter de 6 åren av borgerlig regeringspolitik i Sverige. De borgerliga 

regeringarna började göra allt större ingrepp för att rasera för folkflertalet 

viktiga sociala erövringar. De genomdrev försämringar för pensionärer och 

andra grupper med hashcloppsanknutna inkomster genom att holka ur 

beräkningsgrunden för basbelopp. De drev igenom beslut om att införa 

karensdagar och försämra ersättningsnivåerna inom sjukförsäkringen, vilket 

främst skulle slå mot arbetarklassen. De genomdrev försämringar i 

arbetslöshetsförsiikringen. De försiimrade statens bidrag till den kommunala 

barnomsorgen. 

Denna borgerliga politik mötte herättigad och h[ird kritik irwm hela 

arbetarrörelsen och andra folkorganisationer. 

I proposition 55 drar den nya regeringen för sin del sina slutsatser av den 

kritik arhetarrörelsen drev mot den borgerliga regeringspolitiken och stiiller 

förslag som i huvudsak inne här ett uppfyllande av de fyra vallöften de biida 

arbetarepartierna utstiillde. niimligen att itterstiilla vad den borgerliga 

regeringen börjat rasera inom sjukförs~ikringssystemet och arhetslöshetsför

säkringen, att återställa bcriikningsgrunden för basbeloppet och det statliga 

stödet för den kommunala barnomsorgen. Utskottet finner regeringens 

förslag i dessa delar vara välmotiverade. 

Regeringen anser att dessa iitgiinkr som innehär ökade offentliga utgifter 

måste kompenseras med motsvarande inkomstförstärkningar. Utskottet 

finner att ocks[1 denna utgångspunkt ·iir välmotiverad. Krisen och den 
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borgerliga politiken, med bl. a. stora skattelättnader för höginkomsttagare, 

har skapat ett mycket besvärande underskott i statsbudgeten. Ökningstakten 

i detta underskott hör inte skiirpas genom ytterligare konsumtionsexpansiva 

utgifter. allra minst som möjligheter finns för motsvarande inkomstförstärk

ningar på ett sätt som stärker de föreslagna åtgLirdernas fördelningspolitiska 

effekter. 

Det finns, såsom påpekas i motion 128, emellertid anledning att ifrågasätta 

om inte regeringen beräknar kostnaderna för åtgärderna något för högt. Från 

försiikringstagarnas synpunkt mt1ste det te sig underligt att stoppandet av en 

försämring som aldrig trätt i kraft kan utgöra en kostnad (karensdagarna 

m. m.). Dessutom understryker regeringen att 85 f'(.. av den påstådda 

"karensdagskostnaden"' eller t·a 1 500 milj. kr. kommer att täckas med 

arbetsgivaravgifter och avgifter från egna företagare. Det kan sålunda 

hiivdas att regeringen räknat för högt på kostnaderna för åtgärderna. 

Regeringsförslagen innebiir ökade arbetsgivaravgifter m. m. om 1.5 

miljarder kronor och ökade skatteinkomster för det allmänna genom de 

uteblivna försämringarna i sjukförsäkringssystemet etc. med 1.1 miljarder 

kronor. Det resterande beloppet som regeringen anser uppgå till 4,5 

miljarder kronor vill den finansiera genom en allmän höjning av mervärde

skatten. 

Utskottet har inget att erinra mot förslagen till ändrade arbetsgivaravgifter 

eller mot de beräkningar av ökade skatteinkomster regeringen gjort. 

Däremot avvisar utskottet förslaget till en allmiin höjning av mervärde

skatten. Detta förslag kan inte godtas vare sig från fördelningspolitisk eller 

allmän ekonomisk-politisk synpunkt. 

De senaste årens ekonomiska utveckling i vårt land har inneburit en stark 

nedpressning av folkflertalets reala inkomster och privata konsumtion. 

Klasskillnaderna har ökat. Den nyss genomförda devalveringen har ytterli

gare accentuerat denna utveckling. Avtalsrörelsen har inletts med lönebud 

som för det stora flertalet kommer att innebära ytterligare kraftiga 

reallöneförsiimringar. Regeringens förslag till skattereform kommer att 

medföra att de med höga inkomster däremot kommer att fä större reala 

disponibla inkomster. Aviserade. mycket omfattande ökningar av såväl 

hyror som matpriser kommer ytterligare att skLirpa läget för det stora 

flertalet. Samtidigt ger devalveringen och den allmänna utvecklingen 

möjligheter till ökade bolags- och spekulationsvinster. 

En allmän höjning av mervärdeskatten - en skatt som relativt hårdare 

drabbar de siimst stiillda, eniir de använder en större del av sina inkomster till 

konsumtion av momsbelagda varor - iir i detta läge fördelningspolitiskt 

oacceptabel. Mervärdeskattens regressiva karaktär gäller speciellt när den 

tas ut på livsmedel och andra nödviindighetsvaror. 

En allmLin höjning av momsen kommer också att ytterligare beskära den 

redan sviktande svenska marknaden. vilket kommer att få negativa följder 

för den hemmamarknadsproducerande industrin. En-allinän momshöjning 
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st{1r därför i motsiittning till kampen mot arbetslösheten. 

För att de fördelningspolitiskt orättfärdiga följderna av mcrvärdeskatten 

skall motverkas bör momsen. enligt utskottets mening, differentieras. Ett 

ytterligare skiil härför är den allvarliga utvecklingen av livsmedelspriserna. 

Inriktningen pf1 en differentiering av momsen maste vara att momsen på 

livsmedel siinks och på sikt slopas, att momsen icke höjs frän nuvarande nivå 

på vissa andra oumbiirliga varor medan momsen kan höjas på mera 

umbärliga varor och lyxvaror. En differentiering av mervärdeskatten kräver 

en viss förberedelsetid. Riksdagen hör därför nu ta ett principbeslut om en 

differentiering av mervärdeskatten. Denna bör vara möjlig att genomföra 

från den I juli 1983. 

lntill dess bör inte mervärdeskattesatscn ändras. Utskottet förordar därför 

avslag pä regeringens förslag till allmän höjning av mervärdeskatten. 

Det finns andra möjligheter att finansiera de i propositionen förordade 

åtgärderna. I motion 128 visas på fem olika förslag som tillsammans skulle ge 

statskassan mer än tre miljarder kronor. Dessa förslag - en ytterligare 

skärpning av skatten på stora förmögenheter. stora arv och g[1vor, ett 

fullständigt slopande av skatte- och aktiefondsparandet. ett slopande av 

rätten till avdrag för representation. en särskild skatt på utlandsinvcsteringar 

. och en annan utformning av skatteskalorna för år 1983 så att de av regeringen 
föreslagna kraftiga skattelindringarna för höginkomsttagare kraftigt reduce

ras har enligt utskottet en riktig fördelningspolitisk profil och är 

synnerligen välmotiverade. De kommer att öka statsinkomsterna med drygt 

tre miljarder kronor. Skulle det visa sig att dessa inkomster skulle vara 

otillräckliga för att helt finansiera de förordade sociala åtgärderna, 

förutsätter utskottet att regeringen i budgetpropositionen föreslår komplet

terande åtgärder för att finansiera de utgiftsökningar utskottet tillstyrkt. 

De borgerliga partierna uttrycker i sina motioner 99 (m), 112 (c) och 120 

(fp) sitt avståndstagande från att de fyra vallöftena genomförs och avvisar 

därför också löftenas finansiering. Med hänvisning till vad utskottet anfört i 

det föregående förordar utskottet ett avslag på dessa motioner. 

Utskottet tillstyrker sålunda att åtgiirderna att förbättra ersättningsnivå

erna i pensionssystemet. sjukförsäkringen. arbetslöshetsförsäkringen, barn

omsorgen och barnbidragen genomförs på sätt som förordas i motion 128. 

Utskottet förordar att åtgärderna totalfinansieras. Utskottet förordar att 

denna finansiering sker på sätt som angivits ovan och som närmare utvecklats 

i motion 128. Utskottet bifaller regeringens förslag till ändrade arbetsgivar

avgifter men avslär dess förslag till allmän höjning av mcrvärdeskatten. 




