
Finansutskottets betänkande 

1983/84:13 

om allemanssparandet (prop. 1983/84: 30) 

I detta betänkande behandlar utskottet 

proposition 1983/84: 30 om allemanssparandet samt 

de med anledning av propositionen väckta motionerna 

1983/84: 36 av Nils Åsling m. fl. (c), 

1983/84: 37 av Ulf Adelsohn m. fl. tm), 

1983/84:41 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp). 

Utskottet har inhämtat yttranden i ärendet från skatteutskottet och 

näringsutskottet. Yttrandena tSkU 1983/84: I y och NU 1983/84: I y) åter
finns som bilagor till betänkandet. . 

Propositionen 

I propositionen har regeringen (finansdepartementet) efter hörande av 
lagrådet föreslagit riksdagen att 

dels anta vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om allemanssparande. 

2. lag om skattelättnader för allemanssparande, 

3. lag om ändring i lagen ( 1978: 428) om aktiesparfonder, 

4. lag om ändring i lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa spar

former. 

dels i överensstämmelse med vad som angetts i propositionen uppdra åt 

fullmäktige i riksgäldskontoret att med banker och sparkassor träffa avtal 

om medverkan i allemanssparandet, 

dels bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att - med avräkning mot 

varje banks motsvarande fordran på riksgäldskontoret - utfärda en garanti 

för bankens förpliktelser mot dem som sparar på rikssparkonto, 

dels till Information om allemanssparandet på tilläggsbudget I till stats

budgeten för budgetåret 1983/84 under sjunde huvudtiteln anvisa ett anslag 

av 13 000 000 kr. 

De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse: 

I Riksdagen 1983184. 5 .l'aml. Nr 13 

FiU 1983/84: 13 
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Förslag till 

Lag om allemanssparande 

Allmänna bestämmelser 

l § I denna lag behandlas den särskilda sparform <allemanssparande) 
som är förenad med skattelättnader enligt lagen ( 1983: 000) om skattcbtt
nader för allemanssparande. 

2 § Var och en som är kyrkobokförd här i landet fftr anslLlta sig till 
allemanssparandet från och med det år då han fyller sexton är. 

3 § Sparmedlen skall sättas in i en svensk bank som enligt överenskom
melse med riksgäldskontoret förmedlar allemanssparande. En sparare för 
inte spara på mer än ett rikssparkonto och i fler än två kapital.\'[jarj(mder. 

Vad som föreskrivs i första stycket och annars i denna lag i fråga om 
bank gäller också i fråga om sparkassa. 

4 § Varje sparare får sätta in högst 600 kronor i månaden i allemansspa
randet. 

Spararens insättningar, i förekommande fall minskade med uttag. får 
sammanlagt inte överstiga 30000 kronor. 

5 § Den som börjar spara under år 1984 får för detta år ett särskilt tillägg 
(bonusränta) motsvarande fem procent årlig ränta. Även den som börjar 
spara ett senare år och som det året fyller högst 25 år får en sådan 
bonusränta. 

Bonusräntan bt:kostas av staten och tillförs sparmedlen vid utgången av 
det år då sparandet inleddes. 

6 § Vid uttag betalar spararen till banken en avgift motsvarande en 
procent av det uttagna beloppet, dock minst 20 kronor. 

7 § En sparare får överröra hela behållningen på sitt rikssparkonto till ett 
sådant konto i en annan bank. Med iakttagande av 3 § första stycket får 
han även överröra, helt eller delvis, behållningen i en kapitalsparfond till 
annan sådan fond. 

Banken är berättigad till ersättning av spararen för sina kostnader för en 
överföring. Någon uttagsavgift enligt 6 §skall inte betalas. 

8 § Om rätten till sparmedlen genom överlåtelse eller på annat sätt 
övergår till någon annan eller om spararen pantsätter sin fordran, skall 
innestående medel betalas ut. 

Om en sparare överskrider de begränsningar som gäller enligt 3 § första 
stycket eller 4 §.skall de oriktigt insatta sp,umedlen betalas ut till honom. 
Nägon ränta eller värdeökning på dessa medel skall ej gottskrivas spara
ren. Om det för sparmedlen har förvärvats andelar i en kapitalsparfond och 
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om andelsviirdct därefter har sjunkit. skall beloppet jämkas i motsvarande 
mån. 

Vid utbetalning enligt första stycket skall uttagsavgift enligt 6 * erliiggas. 

Rikssparkonton 

9 * De medel som siitts in på ett rikssparkonto skall öve1föras från 
banken till riksgiildskontoret. 

På de medel som satts in på ett rikssparkonto utgär ärlig ränta enligt en 
räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda. vid varje tid gällande 
diskontot med tillägg av 1.25 procentenheter. 

Kapitalsparfonder 

IO § En kapitalsparfond är en fond för sparande i svenska aktier och 
andra svenska värdepapper. 

I fråga om kapitalsparfonder gäller vad som föreskrivs i aktiefondslagen 
(1974: 931) och annan författning i fråga om aktiefond med de avvikelser 
som följer av denna lag och lagen (1983: 000) om skattelättnader för alle
manssparande. 

11 § Antalet andelsägare i en kapitals parfond får inte överstiga 75 000. 

12 § En kapitalsparfond förvaltas av ett fondbolag som bildas särskilt för 
detta ändamål. 

Ett fondbolag får inte förvalta mer än en kapitalsparfond. 
Bankinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, medge undantag från 

första stycket. 

13 § Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av 
styrelseledamöterna väljs flertalet och bland dem styrelsens ordförande av 
en fondandelsägarstämma. Av de övriga ledamöterna utses två av rege
ringen och minst en av bolagsstämman i fondbolaget. För de av fondan
delsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter. 

Intill dess att fondandelsägarstämma hållits består styrelsen av de leda
möter som regeringen och bolagsstämman har utsett. 

Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbola
gets styrelse skall beredas av en valberedning, utsedd av en fondandels
ägarstämma. Detta gäller dock ej första gången val äger rum. 

14 § För fondandelsägarna i en kapitalsparfond skall årligen hållas stäm
ma. 

En fondandelsägarstämma skall hållas första gången tidigast tre och 
senast sex månader efter det att bankinspektionen meddelat tillstånd för 
fondbolaget att utöva fondverksamhet. 

15 § Fondbolag får till en kapitalsparfond förvärva endast följande slag 
av värdepapper, nämligen 

I. sådana svenska aktier och av svenskt aktiebolag utfärdade konver
tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning 
som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs, 
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2. sådana svenska aktier och av svenskt aktiebolag utfärdade konver
tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning 
som utbjuds till försäljning under sådana förhållanden att sannolika skäl 
finns för antagande att de inom ett år från förvärvet kommer att inregistre
ras vid Stockholms fondbörs, 

3. andra svenska aktier samt andra av svenskt aktiebolag utfärdade 
konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till ny
teckning, 

4. bevis om rätt att teckna eller erhålla aktier eller andra värdepapper 
som avses i 1-3. 

5. obligationer och andra skuldförbindelser, utfärdade av staten. 
Har värdepapper som förvärvats enligt första stycket 2 ej inregistrerats 

inom ett år från förvärvet, skall de avyttras så snart det lämpligen kan ske, 
om de inte vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat inrymmas inom 
tioprocentsgränsen enligt sista stycket. 

Ett fondbolag får inte till en kapitalsparfond förvärva aktier i bolaget. 
Ett fondbolag får inte till fonden mot vederlag förvärva värdepapper som 

avses i första stycket 3 eller bevis om rätt att teckna eller erhålla sådana 
värdepapper i sådan omfattning att värdet av värdepapperen och bevisen 
genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. 
Bankinspektionen kan. om det finns särskilda skäl. medge att procenttalet 
öv~rskrids. Ej heller får ett fondbolag till fonden mot vederlag förvärva 
värdepapper enligt första stycket 5 i sådan omfattning att värdet av de 
värdepapper som där avses genom förvärvet kommer att överstiga tjugo
fem procent av fondens värde. Den sistnämnda begränsningen gäller dock 
inte förrän ett år efter det att fondbolaget erhållit bankinspektionens till
stånd att bedriva fondverksamhet. 

16 § Ett fondbolag skall tillse att en kapitalsparfond får en med hänsyn 
till intresset av riskspridning lämplig sammansättning av värdepapper. 

Fondbolaget får ej till fonden mot vederlag förvärva värdepapper av 
samme utfärdare i sådan omfattning att värdet av de värdepapper i fonden 
som utfärdats av denne genom förvärvet kommer. att överstiga tio procent 
av fondens värde. Detta gäller ej värdepapper som har utfärdats av staten. 

Om de finns särskilda skäl. kan bankinspektionen medge att procenttalet 
i andra stycket överskrids. 

Utan hinder av andra stycket och 15 § sista stycket får vid emission 
aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt 
till nyteckning förvärvas på grund av fondens tidigare aktieinnehav. Så
dana aktier eller skuldebrev skall dock avytt~as så snart det lämpligen kan 
ske och senast ett är efter förvärvet, om värdepapperen ej vid något tillfälle 
under ettårsperioden kunnat inrymmas inom de gränser som anges i andra 
stycket och 15 §sista stycket första meningen. Om det finns särskilda skäl, 
kan bankinspektionen medge uppskov med avyttringen. 

17 § I beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i 
fondbolagets styrelse som har utsetts av fondandelsägarstämman. 

18 § Fondbestämmelserna för en kapitalsparfond skall ange att 
1. fonden iir en kapitalsparfond för vilken denna lag gäller, 
2. fondbolaget skall föra register över innehav av fondandelar och inte 

skall utförda fondandelsbevis, · 
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3. utdelning till fondandelsägarna inte skall ske. 
4. inlösen av fondandel skall ske i de fall och på de villkor som anges i 

denna lag och i aktiefondslagen (1974: 931). 
Fondbestämmelserna skall också innehålla närmare regler om fondan

delsägarstämma. 

Företagsanknutna kapitalsparfonder 

19 § I en företagsanknuten kapitalsparfond får kapitaltillskott göras en
dast av den som är anställd i ett visst bolag eller inom en viss koncern. För 
en sådan fond gäller i tillämpliga delar 10-18 §§. om inte annat följer av 
20-23 §§. 

20 § Ett fondbolag som avses i 10 § första stycket lagen (1978: 428) om 
aktiesparfonder får även förvalta en företagsanknuten kapitalsparfond. 

21 § Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter. Av 
ledamöterna väljs flertalet och bland dem styrelsens ordförande av fondan
delsägarstämman. Övriga ledamöter väljs av bolagsstämman i fondbolaget. 
Minst en ledamot skall väljas av bolagsstämman. För de av fondandels
ägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter. 

Om ett fondbolag förvaltar flera företagsanknutna fonder. skall för varje 
_sådan fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot, som har valts av 
andelsägarstämman i fonden. 

Utan hinder av 8 § fjärde stycket första meningen aktiefondslagen 
( 1974: 931) får till styrelseledamöter i ett fondbolag, som förvaltar en 
företagsanknuten kapitalsparfond för anställda hos ett bankaktiebolag. 
utses anställda i bankbolaget. 

22 § Minst tjugofem procent av en företagsanknuten kapitalsparfonds 
värde skall placeras i sådana värdepapper som avses i 15 § och som har 
utfärdats av det aktiebolag i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är 
anställda eller - om bolaget ingår som moderbolag i en koncern - i vars 
dotterbolag de är anställda. 

Den i 22 § aktiefondslagen (1974: 931) föreskrivna begränsningen i fråga 
om en aktiefonds innehav av aktier i samma bolag gäller ej för en företags
anknuten kapitalsparfond. 

Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknuten till. 

23 § Bestämmelsen i 4 § andra stycket aktiefond slagen ( 1974: 931 l gäller 
inte fondbolag som förvaltar en företagsanknuten kapitalsparfond. 

Bankinspektionen får efter ansökan medge att fondbolaget inte avger 
kvartalsredogörelse för fonden. 

Bankinspektionen får avstå från att för fondbolaget förordna revisor som 
avses i 46 § tredje stycket aktiefondslagen. 
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Bemyndigande 

24 * Riksgäldskontoret svarar för administration och kontroll av alle
manssparandet och får meddela de föreskrifter som behövs härför. 

Denna lag träder i kraft den I april 1984. 
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2 Förslag till 

Lag om skattelättnader för allemanssparande 

Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen 
(1983: 000) om allemanssparande. 

Räntan på sparmedlen samt bonusräntan enligt 5 § lagen ( 1983: 000) om 
allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kom
munalskattelagen (1928: 370) eller lagen ( 1947: 576) om statlig inkomst
skatt. Ränta och utdelning som tillfaller en kapitalsparfond utgör inte heller 
skattepliktig inkomst. 

Realisationsvinst på andel i kapitalsparfond utgör inte skattepliktig in
komst. Avdrag får ej göras för realisationsförlust på sådan andel. 

Denna lag träder i kraft den I april 1984 och tillämpas på insättningar 
som har skett efter ikraftträdandet. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 428) om aktiesparfonder 

Härigenom föreskrivs att 2. 3: 10 och 11 §§ lagen (1978: 428) om aktie
sparfonder skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrandc lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Aktiesparfond förvaltas av fondbolag som bildas särskilt för detta ända
mål. 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av minst sju ledamöter. 

A 1· styrelseledamöterna ut.~er re
geringen ti·å ledamöter. Minst hä{f
ten m· återstående ledamöter utses 
a1·fondandelsiigarna eller intresse
sammanslutning för dem. 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av minst sju ledamöter. Av 
dessa skall flertalet nch bland dem 
ordföranden 1•ä/jas lll' en fondah
delsägarstämtna, som skall Juli/as 
årligen. A 1· de öi·riga ledamöterna 
utses ti•å ai· regeringen och minst 
en av bolagsstämman i fondbola
get. För de lll' fondandelsägar
stiimman 1•a/da ledamöterna skall 
stämman 1•ä/ja suppleanter. 

Fondandelsägarstämmans Fal av 
ledamöter och suppleanter i fond
bolagets styrelse skall beredas m· 
en l'alberedning, utsedd a1· en fond
andelsägarstämma. 

I beslut om rösträtt för aktier i 
fonden deltar endast de ledamöter i 
fondbolagets styrelse som har ut
setts av fondandelsägarstiimman. 

3 §I 

Till aktiesparfond får förvärvas endast värdepapper enligt 19 § aktie
fondslagen ( 1974: 931) vilka är 

I. aktier i svenskt aktiebolag, 1 .. aktier i svenskt aktiebolag, 
2. sådana konvertibla· skulde- 2. sådana konvertibla skulde-

brev eller skuldebrev förenade med brev eller skuldebrev förenade med 
optionsrätt till nyteckning som har 
utfärdats av svenskt aktiebolag. 

Om det lämpligen kan ske. skall 
fiirl"iirl'as sådana aktier. som utfär
das i samband med nyemission, el
ler kom·ertibla skuldebrei'. 

optionsrätt till nyteckning som har 
utfärdats av svenskt aktiebolag, 

3. obligationer och andra skuld
förbindelser, utfärdade al' staten. 

Ett fondbolag får inte till fonden 
mot vederlag förvärm värdepapper 
enligt första stycket 3 i sådan om
fattning att värdet ai· de i·ärdepap
per som diir lll'Sf'.S genom förvärvet 
kommer att överstiga tjugofem pro
cent av fondens 1·iirde. 

Bankinspektionen får medge att det i 19 § sista stycket aktiefondslagen 
angivna procenttalet överskrids. 

1 Senaste lydelse 1982: 545. 
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N1tl'(lrande lydelse Föreslar:en lydelse 

10 §2 

Förvaltar ett fondbolag uteslu
tande en eller flera företagsanknut
na aktiesparfonder. gäller i stället 
för 2 § andra och tredje styckena att 
styrelsen för fondbolaget skall be
stå av minst fem le.damöter och att 
minst hälften m• styrelseledamö
terna skall utses m· fondandels
iigarna eller intressesammanslut
ning f("'Jr dem. 

Om ett fondbolag förvaltar flera 
aktiesparfonder, skall för varje 
företagsanknuten fond i fondbola
gets styrelse ingå minst en ledamot, 
som utsetts av deliigt1rna i denna 
fond eller m· intressesammanslut
ninr: för dem. Ett heslllt om utömn
de m· rösträtt ji'ir aktier i en sådan 
fond skall ha bitriitts av mer än 
hälften m· de ledamöter som utsetts 
fiir fondens delägare. 

Förvaltar ett fondbolag uteslu
tande en eller flera företagsanknut
na aktiesparfonder. gäller i stället 
för 2 § andra stycket att styrelsen 
för fondbolaget skall bestå av minst 
fem ledamöter samt att flertalet och 
hland dem ordfiiranden skall 1·iiljas 
m· fondandelsiigtirstiimman. Ö1Ti
r:a ledamöter 1·iiljs m· holagsstiim
man i fondholaget .. lfinst en leda
mot skall 1·iiljas a1· holagsstiim
man. För de a1· fondandelsiif!ar
stiimman l"lilda ledamiiterna skall 
stiimman l'iilja rnppfranter. 

Om ett fondbolag förvaltar flera 
aktiesparfonder. skall för varje 
företagsanknuten fond i fondbola
gets styrelse ingå minst en ledamot, 
som 1·alt.1" av andelsiigarstiimman i 
denna fond. 

Utan hinder av 8 § fjärde stycket första meningen aktiefondslagen 
( 1974: 931) får till styrelseledamöter i fondbolag, som förvaltar en företags
anknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankaktiebolag, utses anställ
da i bankbolaget. 

Ett f<mdbnlag får inte fön·ärva 
andra aktier till en fiiretag.rnnknu
ten aktiesparf<md än aktier som 
al'ses i 19 § andra stycket I eller 3 
aktiefondslagen ( 1974: 931) och 
som har utfärdats av det aktiebolag, 
i vilket de som tillskjuter kapital till 
fonden är anställda eller - om bola
get ingår som moderbolag i en kon
cern - i vars dotterbolag de är an
ställda. Av andra värdepapper får 
till fonden fön·iirms endast sådana 
i samma punkter avsedda konver
tihla skuldehrev eller skuldebrel' 

~ Senaste lydelse 1980: I 00 I. 
3 Senaste lydelse 1982: 545. 

I en företaf!.rnnknuten aktiespar
fond skall minst tjugofem procent 
av fondens l'ärde placeras i sådana 
1·ärdepapper som m·ses i 3 §första 
stycket I eller 2 och som har utfär
dats av det aktiebolag, i vilket de 
som tillskjuter kapital till fonden är 
anställda eller - om bolaget ingår 
som moderbolag i en koncern - i 
vars dotterbolag de är anställda. 
Den i 22 § aktiefondslagen 
(/974: 931) föreskrivna hef!riins
ningen i fråga om en aktie.fonds in
nelwv av aktier i samma holag gäl-
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Nul'arande lydelse 

.fi'irl'nadc med optionsriitt till ny
teckning som har 11tfiirdat.1· av det 
ho/ag i l'ilket aktier får f<'jrl'iirl'll.I'. 

Av fondens beteckning skall 
framgå vilket bolags aktier som fär 
fiin·iirl'l1.1· till fonden. 

10 

Fiireslagen lydelse 

ler ('.i.fi'ir en fiiretagsanknuten aktie
sparf(md. 

Av fondens beteckning skall 
framgå vilket företag den iir anknu
ten till. 

Denna lag träder i kraft den I april 1984. 
En styrelse i fondbolag. vilken valts före lagens ikraftträdande, kvarstår 

utan hinder av 2 *andra stycket och 10 *första stycket under den tid valet 
avser. lkstämmelserna i 2 ~ tredje och fjärde styckena tillämpas inte 
förriin styrelse enligt denna lag första gången har valts. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa 
sparformer 

Härigenom föreskrivs att 1-4 **lagen ( 1978: 423) om skattelättnader för 
vissa srarformer skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse 

Skattelättnader enligt denna lag 
medges fysisk person över 16 [tr. 
som har varit bosatt eller stadigva
rande har vistats här i riket under 
någon del av inkomståret och som 
under året har haft sådan inkomst 
som enligt 9 * 3 mom. andra 
stycket lagen ( 1947: 576) om statlig 
inkomstskatt är att anse som A-in
komst eller har haft inkomst enligt 
lagen ( 19.'i8: 29.'i) om sjömansskatt. 

Fi)reslagcn lydl'lse 

Skattelättnader enligt denna lag 
medges fysisk person över 16 år. 
som har varit bosatt eller stadigva
rande har vistats hiir i riket under 
nftgon del av inkomst{trct och som 
under ärct har haft s<ldan inkomst 
som enligt 9 * 3 mom. andra 
stycket lagen ( 1947: .'i761 om statlig 
inkomstskall iir att anse som A-in
komst eller har haft inkomst enligt 
lagen ( 1958: 29.'i I om sjömansskatt. 
S/.:atteliittnader medges inte fi"ir 
sparande som sker efier utgången 
m· mars 198./. 

Frågan om den ~kattskyldigcs ålder bedöms enligt 65 ~kommunal skatte-
lagen ( 1928: 370). · 

Med inkomstår förstås det kalcndcrär som närmast har förcgätt 
taxeringsåret. 

Sparskattereduktion åtnjuts med 
10 c,,;: av belorp som under inkomst
året har insatts på särskilt lönspar
konto och som vid årets utgång in
nestår på kontot samt med 20 c.'F av 
belopp som under inkomståret har 
insatts på aktiesrarkonto och som 
vid årets utgång motsvaras av ande
lar i aktiesparfond enligt lagen 
( 1978: 428) om aktiesparfonder eller 
inncstår på kontot för inköp av så
dana andelar. Sparskattereduktion 
åtnjuts under förutsättning att in
sättningar på lönsparkonto eller ak
tiesparkonto har gjorts på kontot 
under minst sex av inkomstårets 
månader. Varje insättning skall 
uppgå till lägst 75 kronor och högst 
600 kronor. Högsta belopp för in
sättning på lönspa~konto är dock 

1 Senaste lydelse 1982: 1199. 

Sparskattt:reduktion iltnjuts med 
10·s:~ av bclorr som under inkomst
året har insatts p[1 siirskilt lönspar
konto och som vid [1rcts utgi\ng in
nestår rå kontot samt med 20% av 
belorr som under inkomståret har 
insatts p{1 aktiesparkonto och som 
vid årets utgång motsvaras av ande
lar i aktiesparfond enligt lagen 
I 1978: 428) om aktiesparfonder eller 
innestår pä kontot för inköp av så
dana andelar. Sparskattereduktion 
åtnjuts under förutsättning att in
sättningar på lönsparkonto eller ak
tiesparkonto har gjorts rå kontot 
under minst sex av inkomstårets 
månader. För sparande under år 
1983 medges dock sparskmteredu/.:
tion, iii·en om i11siittni11f:{ar R}orts 
under ett mindre antal månader. 



FiU 1983/84: 13 

N111·arande lydelse 

400 kronor. Sparskattereduktion 
får - utom i fall som avses i andra 
stycket - inte beräknas på högre 
sammanlagt belopp iin 7 200 kro
nor. varav högst 4800 kronor får 
avse insiittningar på lönsparkonto. 
Sparskattereduktion får inte heller 
bcriiknas pfi högre belopp än som 
motsvaras av sfidan inkomst som 
anges i I §. Örctal som uppkommer 
vid beräkning av sparskattcrcduk
tion bortfaller. 

Har sparande enligt första 
stycket påbörjats under senare de
len av året men har inte insättningar 
skett under sex månader, åtnjuts 
sparskattcrcduktion för sådana 
sparmcdcl först vid beräkning av 
skatt för det närmast följande in
komståret. Sparskattcreduktion en
ligt detta stycke medges endast om 
sparandet under det sistnämnda in
komståret uppfyll.er de förutsätt
ningar som anges i första stycket. 
Sparskattereduktion får med 
tillämpning av detta stycke beräk
nas på ett sammanlagt belopp av 
högst I 0 200 kronor. varav högst 
6 800 kronor får avse insättningar 
på lönsparkonto. 

12 

Vatje insättning skall uppgå till 
lägst 75 kronor och högst 600 kro
nor. Högsta belopp för insättning 
pä lönsparkonto är dock 400 kro
nor. Sparskattereduktion får -
utom i fall som avses i andra 
stycket - inte beräknas på högre 
sammanlagt belopp än 7 200 kro
nor. varav högst 4800 kronor får 
avse insättningar på lönsparkonto. 
Sparskattereduktion får inte heller 
beräknas på högre belopp än som 
motsvaras av sådan inkomst som 
anges i I §. Öretal som uppkommer 
vid beräkning av sparskattereduk
tion bortfaller. Fiir insättningar un
der år 1984 lit njuts ej sparskattere
duktion. 

Har sparande enligt första 
stycket påbörjats under senare de
len av året men har inte insättningar 
skett under sex månader, åtnjuts 
sparskattereduktion för sådana 
sparmedel först vid beräkning av 
skatt för det närmast följande in
komståret. Sparskattereduktion en
ligt detta stycket medges endast om 
sparandet under det sistnämnda in
komståret uppfyller de förutsätt
ningar som anges i första stycket. 
Fiir att spauinde under år 1982 
skall berättiga till .vparskattereduk
tion vid 1984 års taxering kräi·s i•i
dare att insättningar på lönspar- · 
konto eller aktiesparkonto har 
gjorts under minst sex månader un
der år 1983. Sparskattereduktion 
får med tillämpning av detta stycke 
beräknas på ett sammanlagt belopp 
av högst 10200 kronor, varav högst 
6 800 kronor får avse insättningar 
på lönsparkonto. Bestämmelserna i 
detta stycke tillämpas inte i fråga 
om sparande som påbörjas under 
årl983. 

I fråga om sparskattcrcduktion tillämpas 2 § 4 mom. femte och sjätte 
styckena uppbördslagen () 953: 272). Sparskattereduktion skall tillgodoräk
nas den skattskyldige före annan skattereduktion. 

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjö
mansskatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen (1958: 295) om 
sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag. skall reduktionsbe
loppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett. 
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' 
3 § 
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Föreslagen lydelse 

Har sparskattereduktion åtnjutits enligt 2 §.utgör räntan på sparmedlen 
under inkomståret och närmast följande fem år inte skattepliktig inkomst 
vid taxering enligt kommunalskattelagen ( 1928: 370) eller lagen ( 1947: 576) 
om statlig inkomstskatt. Vad nu har sagts gäller inte ränta som belöper på 
sådan del av inkomstår som anges i 2 § andra stycket första meningen. 
Ränta och utdelning som tillfaller aktiesparfond utgör inte heller skatte
pliktig inkomst. 

Räntan på sparmedel som satts 
in på lönsparkonto under år 1984 · 
utgör i11te skattepliktig i11komst 1111-

der det året eller de närmast föl
jande fvra åren. 

4 §~ 

Vid realisationsvinstberäkning enligt bestämmelserna i punkt 2 b av 
anvisningarna till 36 § kommunal skattelagen ( 1928: 370) i fråga om andel 
som har innehafts i fem år räknat från utgången av det år för vilket 
sparskattereduktion har medgivits, får efter den skattskyldiges val anskaff
ningskostnaden beräknas antingen till andelens marknadsvärde vid utgång
en av det femte året eller till värdet vid utgången av det år för vilket 
sparskattereduktion har medgivits ökat med avkastningen under de därpå 
följande fem åren. I det första fallet anses andelen anskaffad vid utgången 
av det femte året och i det andra fallet vid utgången av det år för vilket 
sparskattereduktion har medgivits. 

Vid realisationsvinstberäkning i fråga om en andel som har innehafts 
mindre än fem år räknat från utgången av det år för vilket sparskattereduk
tion har medgivits skall andelen anses anskaffad den 31 december sist
nämnda år för en kostnad som motsvarar det sammanlagda beloppet av 
under året gjorda insättningar på aktiesparkonto. I fall som anges i 2 § 

andra stycket medräknas i anskaffningskostnaden även insättningar på 
aktiesparkonto som gjorts under året före det år för vilket sparskattereduk
tion har medgivits. Bestämmelserna i punkt 2 b tredje stycket av anvis
ningarna till 36 § kommunalskattelagen får inte tillämpas. Vid vinstberäk
ningen medges avdrag för belopp som fondbolaget har innehållit med stöd 
av 5 §. 

~Senaste lydelse 1982: 1207. 

För andelar som förvän·ats un
der år 1984 gäller dock fö(jande. 
A ryttras en andel före utgången a1· 

år 1988, utgiir realisationsl'inst som 
uppkommer vid avyttringen inte 
skattepliktig inkomst. Ej heller 
medges a\'drag för realisation.~fiir
lust, som uppkommer vid en sådan 
m·yttring. A 1·yttra.1· en andel efter 
utgången ai• år 1988 får ejier den 
skattskyldige.i· rnl anskajji1ings-
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Fiires/agen /ydd.H' 

ku.1t11ade11 heräkna.1· antingen till 
a11ddens 11wrk11ad.1Tiirde 1·id 11t
gi111ge11 m· tlr l'Ni8 eller till ~·iirdet 
1·id 11tgä11gen m· mars 1984 ökat 
ml'd a rka.1·111i11gt't1 till och med Jr 
/C)88. I det j('jrsta ji1//et anses ande
/rn anskaffad 1·id utgången ll\' år 
198/i och i det andra jiillet vid 11t
gå11ge11 a1· mars /C)84. 

Denna l•tg trädt:r i kraft den I januari 1984 och tilliimpus första gången 
vid 1984 års taxering. 
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I propositionen föresläs ett nytt sparsystem. allemanssparandet. som 

skall ersätta skattesparsystemet. Sparsystemet iir i princip öppd för alla 

fysiska personer fr. o. m. det <lr de fyller 16 iir. Allemanssparandet har tv;I 

former. sparande pii riksspt1rko11to i bank. varifnin medlen slussas vidare 

till riksgiildskontoret. och aktiesparande i kapital.1pa1:fi111d. 

Högsta tilliitna m;inadsinsiillning är 600 kr. Totalt fflr en sparare siitta in 

högst 30000_kr. i allemanssparamlet. Spararna f<'tr inom givna ramar fritt 

fördela sitt sparande mellan de bada sparformerna. 

Pä rikssparkonto erhiilles en avkastning moisvarande räntan p{t li'ingsik

tig bankinliining. diskonto + 1,25 procentenheter. Medlen skall överi'öras 

till riksgäldskontoret. Banken får en fordran pli riksgiildskontoret och en 

skuld till spararen men kan nettoredovisa dessa tillgångar och skulder i sin 

balansräkning. Avkastningen på sparande i kapitalsparfond är beroende av 

avkastningen och värdeutvecklingen på fondens placeringar. Avkastning 

och värdestegring på sparade medel är under obegränsad tid befriade från 

inkomstskatt. Under 1984 utgår vidare en särskild bonusränta på 5 % i 

båda sparformerna. För ungdomar mellan 16 och 25 år utgår motsvarande 

bonusränta för det första sparåret även efter 1984. 

För sparande i kapitalsparfond skall bildas nya fondbolag och fonder. 

Varje fondbolag tillåts endast förvalta en kapitalsparfond. Existerande 

fondbolag, som förvaltar en företagsanknuten aktiesparfond. tillåts dock 

förvalta också en företagsanknuten kapitalsparfond. Verksamheten skall 

med vissa undantag bedrivas i enlighet med aktiefondslagstiftningen. Anta

let andclsägare begränsas till högst 75 000 per fond. Sparmedlen skall 

placeras i svenska aktier och .liknande värdepapper. Vidare tillåts place

ringar i statspapper upp till 25 % av fondförmögenheten. Avkastning som 

tillfaller kapitalsparfond skall vara fri från inkomstskatt och återinvesteras. 

Banken kontrollerar <1tt spararen följer givna sparregler. Riksgäldskon

toret har det övergripande ansvaret för administrativa rutiner och kon

troller. Bankinspektionen har ett tillsynsansvar för kapitalsparfonderna. 

Taxeringsmyndigheterna har inget särskilt kontrollansvar i detta spar

system. 

Bankernas ersättning från staten för skötseln av rikssparkontona skall 

motsvara 0,5 % av behållningen på kontona vid slutet av resp. år samt I% 

av årets saldoökning netto inklusive ränta och bonusränta. Bankerna er

håller också full kompensation från riksgäldskontoret för hela det räntebe

lopp som spararna erhållit. Vidare bekostar staten den kontroll som på 

uppdrag av riksgäldskontoret utförs vid någon central kontrollinstans. 

Bankerna erhåller också uttagsavgiften på I%. Därutöver får de fritt 

disponera månadens nettoinsättningar tills dessa senast den 15 :e i måna

den därefter överförs till riksgäldskontoret. 

Reglerna om allemanssparandet avses träda i kraft den I april 1984. 

Samtidigt upphör nyinsättningarna i skattesparsystemet. Avkastning och 

värdestegring på insättningar i skattesparandet under första kvartalet. 1984 
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är skattefria. för detta sparande slopas skattereduktionen och någon bind

ning av sparmedlcn sker ej. Sparande under första kvartalet 1984 kan 

säledes vid valfri tidpunkt tas ut utan avdrag. 

Motionerna 

I motion 36 av Nils Åsling m. fl. (c) hemställs 

I. att riksdagen avslår proposition 1983/84:30 såvitt avser införandet av 

allemanssparandet, 

2. att riksdagen reformerar skattesparandet i enlighet med vad som 

förordats i motionen, 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om tillsättandet av en parlamentarisk utredning och 

inrättande av privata investeringskonton. 

I motion 37 av Ulf Adelsohn m. fl. (m) hemställs 

I. att riksdagen avslår proposition 1983/84:30, 

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag beträffande skattesparandet 

i enlighet med vad som i motionen anförts. 

I motion 41 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) hemställs 

1. att riksdagen avslår proposition 1983/84:30 om allemanssparandet, 

2. att riksdagen beslutar om sådan förändring i lagen (1978:928) om 

aktiesparfonder vad beträffar styrelsesammansättning som redovisas i mo

tionen. 
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om behovet av stimulanser till hushållens privata förmö

genhetsuppbyggnad. 

I motion 36 (c) yrkas att förslaget om allemanssparande skall avslås av 

riksdagen. I stället bör det framgångsrika skattesparandet behållas. Viss 

reformering av reglerna för fondernas förvaltning bör dock göras. 

Det föreliggande förslaget innebär enligt motionärerna att statsupplå

ningen prioriteras framför kapitalförsörjningen till produktionen. Motionä

rerna anser att det knappast kan vara någon tillfällighet att detta görs 

samtidigt som regeringen avser att via löntagarfonderna tillföra näringsli

vet ungefärligen samma kapital. 

Motionärerna är oroliga över de konsekvenser som sparsystemet har för 

bankväsendet i allmänhet och förenings- och sparbankerna i synnerhet. 

Bankernas möjligheter att förmedla kapital mellan sparare och låntagare 

kommer genom konstruktionen av allemanssparandet att försämras. 

Kopplingen mellan sparande och möjligheten att få lån försvinner. 

Förslaget missgynnar också de banker. föreningsbanksgruppen och 

sparbanksgruppen. som har en stor andel enskilt sparande. Det är dessa 

båda bankgrupper som har den mest decentraliserade strukturen, vilket 
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innehär att lånemöjligheterna minskar mest för enskilda hushåll och sm~1fö

retag. 

Motioniirt:rna anser att förändringar av reglerna för skattesparandet iir 

nödviindiga när den inledande femårsperioden är till iinda. Det iir dock 

möjligt att reformera utan all förstöra de sparrutiner som under denna tid 

by~gts upp. Av statsfinansiella skäl anser motioniirerna att det är nödvän

digt att minska subventionsgraden i sparandet. I motionen föreslås därför 

att skattereduktionen för 1984 års sparande sälls till 5 % för skattesparkon

tona och till 15 ?! för skattefondkontona. 

Förslaget till allemanssparande medför stora administrativa kostnader. 

Vad som enligt motionärerna är ännu värre är den stora risken att man 

tappar många sparare _vid övergången. Genom den drastiska försämringen 

av villkoren är faran stor att många sparare helt överger banksparandet. 

Genom bindningskravet och stimulanserna till risksparande har skatte-

. sparandet haft positiva effekter för samhällsekonomin, vilka inte med 

nödvändighet följer av den konstruktion som regeringsförslaget givits. 

Följden av att kravet på bindning tas bort hlir en ökad likvidisering av 

ekonomin. 

Det är också negativt att "taket" för allemanssparandet satts s~t lägt som 

till 30000 kr. 

Motionärerna anser att det är rimligt att storleken på aktiesparfonderna 

begränsas. Detta bör dock inte gälla de fonder som redan inrättats utan 

endast nytillkommande fonder. Mlltionärerna accepterar även förbiittring

arna av andelsägarnas möjligheter till inflytande över fondernas aktieför

valtning. Enligt motionärernas uppfattning bör man även undersöka möj

ligheterna att inrätta företagsanknutna aktiesparfonder i ickebörsnoterade 

aktiebolag. 

I motionen framläggs förslag om en parlamentarisk utredning om sparan

det. Utredningen bör ta fram ett konkret förslag till "privata investerings

konton". Dessa skall fungera s<I att det sparande som sker på si:'tdant konto 

skall berättiga till en skattereduktion med 50 q. av insatt belopp. Endast ett 

ökat sparande skall berättiga till skattereduktion. Viss hegriinsning av 

högsta möjliga insättningshelopp bör införas. Skattereduktionen kvarstiir 

så liinge inget uttag görs fran kontot. Niir medlen lyfts. skall det åligga 

ifrågavarande bank att inbetala reduktionen till statsverket. Systemet bör 

även kunna omfatta sparande i aktiesparfonder. 

På sikt hör det också vara möjligt att införa regler som medgcr all de 

sparade medlen utan skattekonsekvenser kan överföras till annat produk

tivt sparande. 

I motion 37 (ml anförs att det iir angdiigcl all öka det totala sparandet i 

ekonomin. Ett ökat hushilllssparande kan medverka till detta liksom till 

finansieringen av budgetunderskollet. Men fiir att sluta det totala sparan

deunderskollet i ekonomin och «i1erstiilla samhiillsekonomisk halans kravs 

2 Rik.l'dt1R<'ll 1983//i-.I. 5 .1t1111I. Nr 13 
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en kraftig minskning av det statliga budgetunderskottet. I detta perspektiv 
är de åtgärder som föreslås i propositionen skäligen ointressanta. Sam

hällsekonomisk balans kan skapas endast genom en kraftfull nedskärning 

av de offentliga utgifterna i syfte att avveckla det strukturella underskottet 

i den offentliga sektorn. 

Förslagen i propositionen framstår av flera skäl som både märkliga och 

motsägelsefulla. För det första försöker regeringen stimulera sparande 

genom att försämra sparandets villkor. För det andra är det sannolikt att 

nysparandet i det nya systemet blir lägre än i det nuvarande. För det tredje 

anges inte i propositionen tillräckligt starka motiv för att avskaffa skatte

sparandet. För det fjärde tycks regeringen vara omedveten om den likvidi

tetsuppbyggnad med åtföljande inflationsrisker som följer av allemans
sparandet. 

Med hänsyn till skattesparandets stora betydelse för vitaliseringen av 

den svenska aktiemarknaden är de statsfinansiella kostnaderna att betrak

ta som låga. anser motionärerna. 

Ur avkastningssynvinkel är allemanssparandet betydligt sämre än skat

tesparandet. Denna försämring innebär att sparvolymen minskar. 

Den kritik som socialdemokraterna riktat mot skattesparandet - och 

som nu anförs som motiv för att avskaffa det - har bl. a. gällt att det inte 

åstadkommer något nysparande, att det gynnar höginkomsttagarna, att de 

statsfinansiella kostnaderna blir alltför höga och att bindningstiderna är 

alltför långa. 

Oberoende av hur stor del av sparandet som är nysparande är det 
obestridligen så att det skett ett omfattande nysparande i svenskt närings
liv. Allemanssparandet minskar drivkrafterna till nysparande. I första 

hand uppmuntras i stället överllyttning från existerande konton i bank. 

Den fördelningspolitiska utformningen av skattesparandet avviker från 

allemanssparandet enbart vad det gäller skattereduktionen. Skatterabatten 

har samma värde för alla oavsett inkomstnivå. 

Den femåriga bindningstiden syftar till att främja ett långsiktigt och 

regelbundet sparande. Bindningen är ett rimligt pris för de erbjudna förde

larna. Avsaknaden av bindningstid i det nya sparförslaget betyder att 

sparandet kommer att betraktas som en transaktionskassa. Ingenting hind

rar hushållen att snabbt ta ut pengarna för konsumtion. Detta medför ett 

högre inflationstryck i en högkonjunktur. I skattesparandet undviks dessa 

problem genom att likviditeten låses in. 

Motionärerna finner det därlor inte sakligt motiverat att avskaffa skatte

sparandet. Däremot kan det finnas anledning att genomföra en del av de 

tekniska förändringar som föreslås i propositionen. 
För att öka kapitalets rörlighet är det angeläget att spararna ges möjlig

het att flytta sina befintliga sparmedcl mellan olika aktiesparfonder. Här

igenom ökar pressen på fondbolagen att sörja för en god kapitalavkastning. 

Även de som sparar i bank bör kunna byta bankförbindelse. En sådan 
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överflyttningsmöjlighet föreslås i propositionen för det s. k. allemansspa
randet. Överflyttning bör också kunna ske mellan sparformerna, ·dvs. även 
från aktiesparkonton till banksparkonton och omvänt. 

Förslaget i propositionen om att slussa sparmedlen förbi banksystemet 
direkt till riksgäldskontoret är en förändring som kan och bör ske inom 
ramen för skattesparsystemet. Denna överflyttning av sparmedel bör ord
nas som föreslås i propositionen. 

Motionärerna finner det vidare rimligt att bankernas ersättning från 

staten för skötseln av skattesparkontona bör ligga på de nivåer som i 
propositionen föreslås för rikssparkontona. 

Motionärerna har ingenting att invända mot att andelsägarstämmorna 
görs obligatoriska samt att de andelsägarvalda styrelsemedlemmarna skall 
utöva rösträtten för fondens aktier. Vad gäller förslaget om att flertalet av 
fondbolagets styrelseledamöter skall utses av fondandelsägarna finner man 
detta _olyckligt utformat. Härigenom fråntas huvudmannen ett avgörande 
inflytande i frågor som rör administration. ekonomi, marknadsföring, per
sonalärenden etc. Detta är olämpligt. I stället föreslås att bolagsstämman 

skall ha rätt att utse lika många styrelseledamöter som fondandelsägar

stämman. 
I sammanhanget nämns att det inte är genom rätten att vid andelsägar

stämmor utse styrelseledamöter i fondbolaget som andelsägarnas inflytan

de bäst manifesteras utan genom rätten att byta fond. 
I propositionen föreslås att de företagsanknutna aktiesparfonderna skall 

kunna placera mellan 25 och 100% i det egna företaget. Motionärerna har 
ingenting att erinra mot denna förändring. Att fondbolaget ges en möjlighet 
att placera även i andra aktier medför en bättre riskspridning för andels
ägarna. Man har inte heller någonting att invända mot att den 5-proeentiga 
röst värdesspärr som f. n. gäller för de företagsanknutna aktiesparfonderna 

tas bort. 
Det är enligt motionärerna angeläget att motverka att de ·belopp som nu 

står inne i skattesparandet återinsätts i skattesparandet och ånyo erhåller 

skattereduktion. Efter femårsperiodens utgång bör medel som står kvar på 
skattesparkonton och skattefondkonton bli befriade från skatt på avkast
ningen. För att erhålla denna skattebefrielse bör som motprestation spar
medlen bindas i ett år. Endast medel som stått kvar på kontot under hela 

kalenderåret erhåller skattebefrielse. Avkastning på under året uttagna 

medel beskattas på sedvanligt sätt. Detta är enligt motionärernas bedöm

ning ett rimligt sätt att hantera utträdesproblematiken. Dessutom undviks 

en icke önskvärd likvidisering av sparmedlen. 

I motion 41 (fp) anförs att direktavkastningen på aktier f. n. är ca 3-4 %, 
vilket är avsevärt mindre än bankräntan eller avkastningen på statsobliga
tioner. De skattemässiga stimulanserna för de båda i propositionen före

slagna sparformerna är lika stora. Den ena formen av sparande är emcller-
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tid helt riskfri. niimligen sparandet pil rikssparkonto. medan aktiesparan

det i kapilalspa1i.ond iir ell risksparande. Det iir därför mycket troligt för 

all inte siiga helt säkert all hushällen kommer all viilja den riskfria sparfor

men. Det privata aktiesparandet kommer därför all minska. Möjligen iir 

detta oeksä avsikten med förslaget. eftersom man da kan !Msas som om 

kollektiva lömagarfonder skulle vara nödviindiga för näringslivets försörj

ning med riskkapital. 

Motioniirerna anser sig inte ha anledning att i detalj granska det fram

lagda förslaget. Det är felaktigt att avskaffa ett existerande och väl funge

rande system, nämligen skattesparandet, och ersätta det med något nytt. 

oprövat och siimre. Skattesparandet bör således behällas. 

Kritik har riktats mot skattesparandet på några punkter. Det har ansetts 

vara statsfinansicllt dyrt. Det har ansetts ha en olämplig fördelningsprofil. 

Det har inte ansells innebära något egentligt nysparande. Det har ansetts 

nödvändigt all förändra efter utgången av den första femåriga bindningspe

rioden. 

Kostnaden för staten av skattefondsparamlct är avseviirt mindre än 

kostnaden för de kollektiva löntagarfonderna. Det är oliimpligt all jämföra 

med den statliga kostnaden för allemanssparandet. eftersom detta knap

past kommer att resultera i privat aktiesparande av niigon omfattning. 

Fördclningsprofilen bland dem som deltar i skattesparandet har varit 

föremiil för llera undersökningar. En mycket stor del av spararna utgörs av 

personer med miittliga eller lfiga inkomster och utan förmögenhet. 

Uppgifterna om hur stor del av skattesparandet som bestär av rent 

nysparandc iir mycket osäkra, men det iir sannolikt att skattesparandet 

innehiiller en större del nysparande iin vad som skulle bli fallet med 

allemanssparandet. 

Ingen tvekan torde råda om att det iir ell långsiktigt stabilt sparande som 

behöver uppmuntras och stimuleras. Den föreslagna möjligheten att ome

delbart ta ut de sparade medlen fdm allemanssparandet förefaller därför 

mindre viil överviigd. För att stimulera spararna att litla sparmedlen sta 

kvar efter rem{trsperimlens utg~rng bör forhall skattefrihet giilla. 

Skattereduktionen i skat11.:sparandct bör ses som en premie för den 

fem.-iriga bindningen. Den högre skallcreduktioncn för aktiefond sparandet 

bör utirutöver ses som en kompensation för d_et risktagande som ett spa

rande i aktier alltid innebtir. Det finns ingen anledning att vidta n~igon 

föriindring inom skattesparandet bara därför att den första femärsperioden 

har g[11l ut. 

Diiremot finns anledning att öka anuelstigarnas intlytanuc i aktiesparfon

dernas styrelser som ett inslag i anstr;ingningarna att motverka makt- LH.:h 

~igarkoncentrationen inom svenskt ntiringsliv. Det förslag till styrclsesam

mans;illning i fondblllagen som framförs i propositionen tir ett steg i r~itt 

riktning. anser motioniirerna. Det finns dock inte niigon anledning att hita 

regeringen uhe t v~I ledamöter. I motionen forcsl<ls att av de sju ledamö-
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' 
tema i styrelsen skall nertalet. inklusive ordförande. väljas av en ohligato-

risk andelsägarstiimma efter förslag av en valheredning och minst en av 

bolagsstiimman i fondbolaget. Endast fondandelsi\garnas representanter 

~kall fä besluta i frågor som rör utövandet av rösträtt för fondens aktier. 

Motionärerna anser att det kriivs stimulanser av skilda slag för att 

åstadkomma en förmögenhetsuppbyggnad hos de enskilda hushällen i en

lighet med vad som tidigare redovisats i motion 1982/83: 1644. 

Utskottet 

S11111hiills c/.:.1 >111J/11isk11 11 tgå11gsp1111ktcr 

Sparandet i den svenska ekonomin har sjunkit kraftigt det senaste de

cenniet. Ser man på det finansiella sparandet fördelat på sektorer framgt1r 

att bakom den kraftiga nedgången i det totala sparandet ligger en kraftig 

minskning av den offentliga sektorns sparande. Denna minskning har inte 

motsvarats av en ökning i den privata sektorn. De senaste åren har emel

lertid det finansiella sparandet i företagssektorn ökat. samtidigt som hus

hållens sparande minskat kraftigt. Frftn 1980 till 1983 sjönk hushftllssparan

det från 10 miljarder till 3 miljarder kronor. Hushållens sparkvot sjönk frttn 

1981 till 1982 med 3.2 procentenheter och sparandet uppgick 1982 endast 

till I. 7 0~ av hushållens disponibla inkomster. Det iir en som utskottet ser 

det mycket oroande utveckling. 

Det stora budgetunderskottet har skapat stora problem på kreditmarkna

den. Underskottet kan i princip finansieras p{1 fyra olika siitt: hos riksban

ken. bankerna. allmiinheten <företag och hushåll) eller utomlands. I prakti

ken anviinds alla finansieringssätten i varierande grad. 

En finansiering i riksbanken innebär en direkt ökning av penningmäng

den. Det leder i sig till en likviditetspåspädning med ökat inl1ationstryck 

som följd. En kraftig ökning av finansieringen den vägen vore i nuvarande 

läge mycket olycklig. 

En finansiering i banksystemet har liknande om än inte fullt lika kraftiga 

effekter. Finansieringen av hudgetunderskottet i bankerna har lett till att 

andelen eget kapital i deras balansräkningar sjunkit. Detta kan påverka 

utlandets förtroende för det svenska bank väsendet. Det är diirför nödviin

digt att i större utsträckning iin hittills finansiera statsbudgetens underskott 

utanför bankerna, främst då hos företagen och hushållen. 

En finansiering av underskottet utomlands är en mycket dyrbar låne

form som måste betalas tillbaka med framtida exportinkomster. Vi bör 

därför inte låna mer än som är absolut nödvändigt. Med den i·och för sig 

mycket glädjande minskningen i bytesbalansunderskottet som nu förutses 

för 1983 och 1984 ökar möjligheterna att begränsa upplåningen utomlands 

samiidigt som det minskar möjligheterna att den vägen finansiera bud

getunderskottet. 
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Starka skäl talar således för att få allmänheten, dvs. företagen och 
hushållen. att öka sitt engagemang i statsupplåningen. Företagen har det 

senaste året genom introduktionen av statsskuldväxlar och riksobliga

tioner i väsentlig grad bidragit till detta. Åtgärder bör vidtas för att ytterli

gare stimulera hushållen till att öka sin andel av underskottens finansi

ering, även om utskottet inser att hushållssparandet endast till en liten del 

kan svara för finansieringen av budgetunderskottet. 

Hushållen svarar också för en väsentlig del av näringslivets behov av 

riskkapital. En ökning av de produktiva investeringarna är utomordentligt 

viktig för den ekonomiska tillväxten och för att stärka sysselsättningen och 

bytesbalansen. Flera skäl talar således för att stimulera hushållens sparan

de. 

Skattesparandet 

Skattesparandet infördes hösten 1978. Sparmedlen i systemet är bundna 

i fem år. I och med utgången av 1984 frigörs de sparmedel som sparades 

första året 1979. Det är således nödvändigt att ta ställning till hur sparsys

temet bör utformas fr. o. m. 1985. Under årens lopp har olika kritiska 

synpunkter framförts på skattesparandet. Det har bl. a. gällt de statsfinan

siella kostnaderna i förhållande till det nysparande som systemet stimu

lerar till. de fördelningspolitiska effekterna och möjligheterna till inflytan

de i aktiesparfonderna. 

Skattesparandet har hittills sammanlagt kostat statskassan drygt 3 mil

jarder kr. i form av skattereduktion. Därtill kommer skattebortfall på 

avkastningen. I systemet finns ca 16 miljarder kr. placerade. Det har 
påståtts att huvuddelen av detta sparande tillkommit genom omflyttningar 

från andra sparformer. Undersökningar. som av naturliga skäl är. svåra att 
göra och därför måste tolkas med viss försiktighet. har visat att nysparan

det kanske uppgår till en tredjedel av det sparande som registreras i 

systemet. Det innebär att kostnaden för varje nysparad krona i systemet 

som helhet ligger uppemot en krona för staten. När subventionsgraden var 

som högst i systemet. 30 % skattereduktion i skattefond sparandet, kostade 

varje nysparad krona i systemet mer än en krona för staten. Det är· 

uppenbart att en stimulering av hushållssparandet inte kan få ske till priset 

av en så kraftig subventionering från statsbudgeten. Dessutom har den 

premie som utbetalats inte lagts till sparandetutan getts i form av skattere

duktion. Det har således direkt bidragit till att öka hushållens inkomster 

och därmed också deras konsumtion. 

Skattesparandet har också nackdelen att det är mycket kostsamt att 

fortsätta efter första femårsperioden om det skall leda till ökat sparande. 

Om inte några förändringar görs. kan annars de belopp som frigörs efter 

fem år sättas in i systemet igen. Det ger då rätt till ny skattereduktion trots 

att samma medel endast flyttas mellan två konton. För en person som kan 

avvara medel och låta dem stå kvar i skattesparsystemet tillräckligt länge 
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kommer således staten att så småningom ersätta spararen med hela sparbe
loppet. Därtill kommer att under den tid detta tar är avkastningen på 
medlen skattefri för spararen. Det är uppenbart att en sparstimulans av den 
omfattningen är oacceptabel. 

För de medel som placerats i skattcfondsparandet har betydande aktie
köp skett. Kritik har riktats mot systemet för att spararna inte haft tillräck

ligt inflytande på fondernas aktieköp och förvaltning. Det har i praktiken 

varit de banker till vilka aktiesparfonderna varit knutna som styrt verk

samheten. 

Alleri1ansspara ndet 

Förslaget i propositionen om allemanssparandet kritiseras i motionerna 
36 (c). 37 (m) och 41 (fp) utifrån olika utgångspunkter. Bl. a. hävdas att 

allemanssparandet inte kan förväntas leda till ökat nysparande eftersom 

skattereduktionen tas bort. Slopandet av den femåriga bindningen av spar

kapitalet innebär att hushållen blir mer likvida. Det kommer enligt motio

närerna att leda till att de insatta medlen lättare används för konsumtion, 

vilket i vissa lägen kan verka inflationsdrivande. Vidare påstås att alle

manssparandet leder till höga och onödiga administrationskostnader. 

Som utskottet ser det är det främsta skälet till varför ett hushåll sparar 

att man vill skapa en ekonomisk trygghet och ett skydd för framtida 
ekonomiska påfrestningar. För att ett sådant sparande skall vara menings

fullt iir det nödvändigt att sparandet ger en positiv real avkastning. I annat 

fall urholkas sparandets reala värde. 

Med den förväntade avkastningen i allemanssparandet och genom att 

den föreslås bli skattebefriad finns förutsättningar för att sparandet skall 
kunna ge en positiv real avkastning. Därmed är som utskottet ser det 

grundförutsättningcn uppfylld för hushållens deltagande i allemanssparan

det. 

Motsvarande förmåner gäller för skattesparandet. åtminstone under en 
femårsperiod. Därutöver ger skattesparandet en skattereduktion på f. n. 10 

eller 20% på det sparade kapitalet beroende på sparform under förutsätt

ning att det står kvar i fem år. Den långa bindningstiden i skattesparandet 

gör emellertid att man inte kan spara för framtida ekonomiska påfrestning

ar på samma sätt som i allemanssparandet. För att kunna utnyttja förde

larna i skattesparandet krävs att man kan spara stabilt och regelbundet 

under en längre tid. Detta måste naturligtvis i det osäkra ekonomiska läge 

som vi befunnit oss i under flera år ha varit en återhållande faktor på 

anslutningen till skattesparandet. Om skattereduktionen bortfaller innebär 

det naturligtvis en minskad stimulans för dem som redan deltar i skattespa

randet. Men, som utskottet anfört. finns det för dem som kan spara starka 

skäl att fortsätta att spara. Undersökningar har emellertid visat att stora 

grupper står utanför skattesparsystemet. Åtgärder bör därför vidtas för att 

stimulera nya grupper att spara. Genom att kravet på bindningstid inte 
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finns i allemanssparandet torde det locka flera att delta. Därigenom kom

mer sannolikt ett totalt sett ökat sparande till st:U1d. 

I motionerna framförs ocksii invändningar mot att ett tak på 30000 kr. 

införs i allemanssparandet. I skattesparandet menar man att taket iir myck

et högre. 43 200 kr. Det hör dfi observeras att detta tak med skattesparsys

temets nuvarande utformning endast kan nås av det fätal ~pararc som 

sparar det maximala beloppet 600 kr. per månad under 6 års tid. I den miin 

skattespararen inte gör det kommer han aldrig upp till taket. I allemans

sparandet iir det möjligt att n{1 taket även om man sparar betydligt lägre 

belopp per månad. Man för då ta längre tid p{1 sig. Det är en möjlighet scm1 

inte finns i det nuvarande skattesparandet. eftersom skattefriheten på 

avkastningen upphör efter fem år. Detta gör att det sannolikt är betydligt 

fler som kommer att kunna nå taket i allemanssparandet. 

Skatteutskottet anför på denna punkt i sitt yttrande till utskottet tSkU 

1983/84: ly) att det av fördelnings politiska skäl hör finnas ett tak för insätt

ningarna. Skatteutskottet erinrar i sammanhanget om att avkastningen 

inkl. bonusriintan får liiggas till sparkapitalet. Det innestf1ende heloppet för 

en sparare kan diirigenom komma att överstiga 30 000 kr. Denna gräns är 

inte definitiv. Den kan komma att höjas om det visar sig behövligt. Detta 

för prövas. anför föredraganden i propositionen. när sparsystemet funnits 

någon tid. 

I samtliga motioner 36 (c). 37 tm) och 41 tfp) anförs att den mest 

angeliigna åtgiirden för att förbiittra det totala sparandet i samhället är att 

minska sparandeunderskottet i den offentliga sektorn. Mot den bakgrun

den finner utskottet det märkligt att man i motionerna inte tar upp frågan 

om på vilket sätt de statsrinansiella kostnaderna minskas genom att skatte

sparandet ersiitts av allemanssparandet. En av de främsta invändningarna 

mot skattesparandet. som utskottet ser det. är det stora inkomstbortfall 

som det leder till för staten. Enligt kalkyler som redovisas i propositionen 

skulle vid ett antagande om ett årligt sparande i båda systemen på 4 

miljarder kr. de statsfinansiella kostnaderna under en femårsperiod uppgå 

till 6.1 miljarder kr. för skattesparandet mot ca 3 .5 miljarder för allemans

sparandet. Denna skillnad ser utskottet som mycket väsentlig vid ställ

ningstagandet till vilket sparsystem som utskottet vill förorda. Kostna

derna för administration av och information om allemanssparandet. vilka 

kritiseras i !lera av motionerna. måste betraktas som obetydliga vid denna 

jämförelse. 

I sammanhanget vill utskottet också fästa uppmiirksamhekn p[1 den 

a\'lastning för skatteadministrationen som slopandet av skattesparandet 

innebär. Denna fråga utgjorde ett viisentligt inslag i den remisskritik som 

framfördes i samband med att skattesparandet infördes iir 1978. 

Som utskottet anförde inledningsvis talar starka sktil flir att hushållsspa

randet stimuleras och anviinds p{1 ett sätt som minskar de problem som 
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budgetunderskottet skapar pi1 kreditmarknaden. Genom att underskottet i 

s;'t hög grad finansierats i bankerna har ni1ringslivets utrymme pii lirncmark

nadcn begriinsats och bankernas Sllliditct sjunkit. Utskottet ser mot denna 

bakgrund positivt på att hushållssparandct används for alt underliitta bud

getunderskottets finansiering och tillföra näringslivet riskkapital. Niirings

utskottet vitsordar i sitt yttrande till utskottet (NU 1983184: ly) att det 

ligger ett viirde i att den nödviindiga tillförseln av riskkapital till niiringsli

vet till en inte ringa del sker direkt fr<ln hush~illen. 

I förslaget till allemamsparande har reglerna om skattefrihet och bonus

ränta utformats så att de är neutrala till sparande p{1 rikssparkonto resp. 

kapitalsparkonto. Detta har kritiserats i de väckta motionerna 36 (c). 37 

(m) och 41 (fp). Motioniirerna anser att risk sparande bör premieras mer iin 

sparande i säkra statspappcr. Om sfi inte sker kommer hush~illcn att viilja 

det riskfria sparandet i riksgäldskontoret framför risksparandc i aktier. 

anför motionärerna. 

Utskottet anser farhågorna att niiringslivets riskkapitalfiirsiirjning skulle 

försämras genom kapitalsparfondcrna som överdrivna. Aktiesparandets 

omfallning bör styras av förviin!ad aktieavkastning och kursutveckling. 

dvs. av tilltron till näringslivets utvecklingsförmåga och inte av i vilken 

utstriickning som aktiebörsen subventioneras av statsmedcl. 

En väl fungerande lånemarknad innebiir att ett större risktagande ger 

högre avkastning. Enligt utskottet bör diirfor sparpremieringen vara neu

tral mellan olika sparformer. 

I motion 37 (m) anförs att for att öka kapitalets rörlighet iir det angeläget 

att spararna ges mi.~jlighet att flytta sina befintliga sparmedcl mellan olika 

aktiesparfonder. Härigenom ökar pressen pi fondholagen att sörja för en 

god kapitalavkastning. Även de som sparar i bank bör kunna hyta bankför

bindelse. Motionärerna anser ockst1 att övc1tlyttning bör kunna ske mellan 

sparformcrna. dvs. även från aktiesparkonton till banksparkonton och 

omviint. Detta är också ett sätt att manifestera sitt inflytande pil fondernas 

förvaltning, anser motionärerna. 

Utskottet anser i likhet med motioniirerna det viirdefullt att rörelsefrihet 

skapas för olika sparformer. En förutsiittning för detta iir att sparpremic

ringen är neutral mellan olika sparformer. Förslaget till allemanssparande 

innebär att möjligheter nu skapas att flytta medel inom olika sparformer. 

När det gäller överflyttning av medel mellan rikssparkonton och kapital

sparfonder förefaller emellertid de administrativa svårigheterna vara allt

för stora för att detta skall kunna tillstyrkas av utskottet. Möjligheterna 

finns emellertid alltid att avsluta sparandet i en sparform och börja pii nytt i 

en annan. 

En sammanfattande hcdömning av vad som kan anses vara en önskvärd 

och rimlig stimulans av hushållssparandct med hiinsyn till de samhällseko

nomiska och statsfinansiclla effekterna leder utskottet till slutsatsen att 

förslaget till allemanssparande synes vara viil avvägt med hänsyn hiirtill. 
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Att utge en särskild bonus om 5 '!(.under 1984 för att stimulera anslutning

en till den nya sparformen synes rimligt. Det förefaller också naturligt att 

ungdomar mellan 16 och 25 år ges möjlighet att erhålla denna bonus när de 

inträder i systemet även om det sker vid senare tidpunkt. Vad gäller sättet 

att beräkna honusriinta kan utskottet förutse vissa svårigheter vad avser de 

medel som sparas i kapitalsparfonderna. För att inte dessa svårigheter 

skall utgöra hinder för bildandet av kapitalsparfonder eller allvarligt för

svåra deras verksamhet anser utskottet att riksgäldskontoret bör ges möj

lighet att inom ramen för den föreslagna lagstiftningen träffa överenskom

melse med kapitalsparfonderna om förenklad beriikning av bonusränta. En 

förutsättning för erhållande av bonusränta på sparade medel på riksspar

konto eller i kapitalsparfonder bör dock vara att kontot finns kvar vid 

utgången av år 1984 och för ungdomar som går in i allemanssparande 

diircfter. vid utgl°mgen av första sparåret. 

Utskottet ser påtagliga fördelar med systemet att de medel som skall 

användas för att finansiera budgetunderskottet direkt överförs till riks

giildskontoret. Denna ordning tillstyrks for övrigt i motion 37 (m). Det är 

därvid rimligt att bankerna i sin balansräkning nettoredovisar fordran på 

riksgäldskontorct mot en skuld till spararen. Därigenom undviks att ban

kernas soliditet försvagas. Det har likväl från vissa bankgrupper. bl. a. från 

sparbankshåll, framhållits att en bruttoredovisning vore att föredra. Ut

skottet vill i detta sammanhang erinra om vad som anfö.rs i propositionen. 

Det iir naturligtvis ett starkt önskemål att alla hankgruppcr förfar på 

samma sritt i sin redovisning men något krav härpå kan inte ställas. Inom 

varje bankgrupp bör dock redovisningen vara enhetlig. För att få en fullt 

jämförbar bankstatistik skall anvisningarna innefatta krav på tillräckliga 

noter eller kommentarer i balansräkningen om rikssparkontonas storlek. 

Bankerna har vidare framhållit att för att skapa klarhet angående ban

kernas redovisning bör riksgäldskontoret garantera att bankerna fullgör 

sina förpliktelser gentemot spararna. Utskottet delar denna uppfattning 

och tillstyrker att riksgäldskontoret bemyndigas att med avräkning mot 

va1je banks motsvarande fordran på riksgiildskontoret utfärda en garanti 

för bankens förpliktelser mot den som sparar på rikssparkonto. 

Aktiesparandet 

I propositionen om allemanssparande föreslår regeringen vissa ändring

ar i lagen om aktiesparfonder. Ett syfte är därvid att fondandelsägarnas 

inflytande i aktiesparfonderna skall öka. I lagförslaget ingår också bestäm

melser om rätt för aktiesparfonderna att i viss utsträckning förvärva av 

staten utfärdade obligationer m. m. samt mera flexibla regler för s. k. 

företagsanknutna aktiesparfonder. 

De nu berörda lagiindringarna blir enligt propositionen tillämpliga på 

fondbolagen när dessa efter allemanssparandets införande fortsätter att 

förvalta redan befintliga aktiesparfonder. I sak godtas de, med vissa un-
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dantag, även i de motioner vari förslaget om allemanssparande avvisas och 

det nuvarande aktiefondsparandet föreslås bli bibehållet. I motion 36 !c) 

ges ett uttryckligt stöd åt det redovisade lagförslaget. 
I motion 41 (fp) anförs att numera saknas anledning till att regeringen 

skall utse två ledamöter. Bestämmelser härom föreslås därför utgå, med 

samma fördelning i övrigt av de sju ledamotsplatserna som regeringen har 

angivit. I motion 37 (m) hävdas att förslaget om att fondandelsägarna skall 

utse flertalet av styrelseledamöterna är olämpligt. Härigenom fråntas fond

bolagets huvudman ett avgörande inflytande i frågor som rör administra

tion. ekonomi. marknadsföring. personaliirenden etc .. säger motionärerna. 

De vill att bolagsstämman i fondbolaget skall få rätt att utse lika många 

styrelseledamöter som fondandelsägarstämman. 

Näringsutskottet har i yttrande till finansutskottet anfört att man finner 

regeringens förslag välmotiverade. Den ordningen att två styrelseledamö

ter utses av regeringen bör enligt näringsutskottets mening bibehållas. Den 

infördes år 1978 på förslag av den dåvarande trepartiregeringen. med 

ekonomiminister Gösta Bohman som föredragande. De ifrågavarande le

damöterna borde. uttalades därvid, utses så att man skulle få en så bred 

intresseförankring som möjligt. Bolagsstämman i fondbolaget får enligt 

regeringens nu framlagda förslag obligatoriskt en representant i fondbola

gets styrelse. Genom en utökning av styrelsen kan bolagsstämman förstär

ka ägarrepresentationen. Detta bör. såsom anförs·i propositionen. vara till 

fyllest anser näringsutskottet. En ordning som föreslås i motion 37 (m) 

innebärande att styrelsen måste ha jämnt antal ledamöter - med ut slags

röst för ordföranden - synes f. ö. mindre lämpligt. 

Näringsutskottet anför vidare i sitt yttrande att beträffande styrelsen för 

fondbolag som förvaltar uteslutande en efler flera företagsanknutna aktie

sparfonder skall enligt 10 ~ lagförslaget gälla att bolagsstämman väljer de 

ledamöter som inte skall väljas av fondandelsägarstämman. Motsvarande 

bestämmelse om icke företagsanknutna aktiesparfonder. dvs. 2 §.liksom 2 

och 10 *~i deras nuvarande lydelse. lämnar utrymme för att det - enligt 8 

kap. 1 * aktiebolagslagcn (1975: 1385) - i bolagsordningen kan föreskrivas 

att en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt än av bolags

stämman. I propositionen har inte angivits något skäl varför denna möjlig

het nu skulle uteslutas för de företagsanknutna aktiesparfondernas del. 

Näringsutskottet anser att den bör bibehållas och förordar därför mot 

denna bakgrund att 10 *utformas enligt näringsutskottets förslag. 

Finansutskottet har inget att erinra mot näringsutskottets förslag. Ut

skottet tillstyrker även de redaktionella ändringar näringsutskottet föreslår 

avseende 11 § i lagen om aktiesparfonder och i 13 och 21 ** i lagen om 

allemanssparande. 

I propositionen föreslås att en sparkommitte inrättas med uppdrag att 

bl. a. följa och analysera allemanssparandets utveckling. Utskottet har inte 

något att erinra mot att så sker. Utskottet tog självt initiativ till att en 



FiU 1983/84: 13 28 

motsvarande kommitte inrättades dä skattesparandet infördes 1978. Det 

finns en sedan liinge tillsatt lönsparkommitte med motsvarande uppgifter 

av,eendc vin5tsparandet. Enligt utskottets mening förefaller det Wmpligt 

att uppgifterna att följa och analysera olika former av hush{1llssparandc 

samordnas. Det hör därvid överviigas om inte den tidigare tillsatta lönspar

kommitten skulle kunna upphöra. Det hör ankomma på fullmiiktige i 

rik.;giildskontoret att pröva detta. 

A 111/r1gsfi·rlg11r 

I propositionen anförs att för att allemanssparandet snahht skall kunna 

vinna hred anslutning hland ;tllmiinheten hör särskilda informationsin

satscr p{1hör:ias s~i snart ett riksdagsbeslut föreligger. Medel för dessa 

insaher och övriga kostnader bör för innevarande år anvisas under ett 

oheteånat anslag på tilläggsbudget till statshudgeten med ett helopp av 13 

milj. kr. 

Då det kan förutses att de föreslagna informations- och utbildningsinsat

serna kan komma att behövas under längre period som sträcker sig över 

hudgetårsskiftet. föreslår utskottet att anslaget utformas som ett reserva

tionsanslag med nyttjanderätt även under budgetåret 1984/85. 

Örriga 111oti1111syrk1111de11 

I motion 36 yrkas att en parlamentarisk utredning tillsätts och att den ges 

i uppgift att utreda frågan om inrättande av privata investeringskonton. 

Utskottet ser det inte påkallat att nu enhart utifrån det synsätt på 

skattepolitiken som aktualiseras i dessa sammanhang tillkalla en parlamen

tarisk utredning för att utreda frågan om inriittande av privata investerings

konton. Det förslag som anges i motion 36 skulle få till omedelbar effekt att 

statshudgeten försvagades med flera miljarder kronor. Även om det inne

biir att en skatteskuld skjuts på framtiden anser inte utskottet det möjligt 

att i nuvarande ekonomiska läge införa ett system med sf1dana statsfinan

siella effekter. Utskottet avstyrker därför yrkande 3 i motion 36 (c). 

I motion 41 yrkas att riksdagen ger regeringen till känna vad som anförs i 

motionen om hehovet av stimulanser till hushållens privata förmögenhets

upphyggnad. De åtgärder motionärerna åsyftar iir sådana som riksdagen 

tog ställning till så sent som våren 1983. Utskottet ser inte någon anledning 

nu tillstyrka att dessa beslut tas upp till ny prövning, en del innan de ens 

har hunnit triida i kraft. Utskottet avstyrker yrkande 3 i motion 41 (fp). 

Hemställan 

Utskottet hemställer 

I. heträffande ji"irslag till lag om alle111ans.1para11de att riksdagen 

med avslag på motionerna 1983/84: 36 yrkande I. 1983/84: 37 

yrkande I och 1983/84: 41 yrkande I i motsvarande delar antar 
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vid proposition 1983/84: 30 fogat förslag med den iindringen att 

13 !i och '.!I !i skall erhålla följande som Utsk1111c1.1· .förslag be

tecknade lydelse: 

Regeringens .fi'irslag Utsko11e1.1· .fi'irslag 

IH 
Styrelsen för fondbolaget skall 

bestå av minst sju ledamöter. Av 
styrelseledwniiterna väljs flertalet 
och bland dem styrelsens onl.fl>ran
de av en fondandelsägarstiimma. 
Av de övriga ledamöterna utses två 
av regeringen och minst en av bo
lagsstämman i fondbolaget. För de 
av fondandclsägantämman valda 
ledamöterna skall stämman välja 
suppleanter. 

Styrelsen för fondbolaget skall 
hi::stå av minst sju ledamöter. Av 
desrn väljs flertalet och bland dem 
ord.föra11de11 av en fondandelsägar
stämma. Av de övriga ledamöterna 
utses två av regeringen och minst 
en av bolagsstämman i fondbolaget. 
För de av fondandelsiigarstämman 
valda ledamöterna skall stämman 
välja supplt:anter. 

Intill dess att fondandelsägarstämma hållits består styrelsen av de lt:da
möter som regeringen och bolagsstämman har utsett. 

Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbola
gets styrelse skall beredas av en valberedning, utsedd av en fondandels
ägarstämma. Detta gäller dock ej första gången val äger rum. 

21 * 
Styrelsen för fondbolaget skall 

bestå av minst fem ledamöter. Av 
leda111iitern11 väljs flertalet och 
bland dem styrels<'11.1· ortt/'iirande av 
fondandebägarstämman. Övriga lc
damiiter 1·ii(is tll' bolag.1·stii111111a11 i 
Jimdholagct. Minst en ledamot skall 
väljas av holagsstiimman. Förde av 
fondandelsiigarstämman valda le
damöterna skall stiimman välja 
suppleanter. 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av minst ft:m ledamöter. Av 
dessa väljs tlertali::t och bland dem 
ord.fi'ira11dt'11 av fondandelsägar
stämman. Minst en ledamot skall 
väljas av bolagsstämman i .fi111dho
laget. För de av fondandelsägar
stämman valda ledamöterna skall 
stämman välja suppleanter. 

Om ett fondbolag förvaltar flera företagsanknutna fonder. skall för varje 
sadan fond i fondbolagets styrelst: ingä minst i::n ledamot, som har valts av 
andelsägarstämman i fonden. 

Utan hinder av 8 ~ tjiir<le stycket första meningen aktiefon<lslagen 
( 1974: 931) fär till styrelseledamöter i ett fondholag, som förvaltar en 
företagsanknuten kapitalsparfond för anställda hos ett bankaktiebolag. 
utses anst~illda i bankbolagct. 

, beträffande j('irslag till lag om skattdiitt11ader ji'ir allema11sspa

ra11dc att riksdagi::n med avslag på motionerna 1983/84: 36 yr

kande I. 1983/84: 37 yrkande I och 1983/84: 41 yrkande I i mot

svarande delar antar vid proposition 1983/84: 30 fogat förslag, 

3. bctriiffande .fi'irslag till lag om lindring i lagen ( 1978:428> om 

akticspwfo11Jcr att riksdagen med avslag på motionerna 1983/ 
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84: 36 yrkande 2, 1983/84: 37 yrkande 2 i motsvarande delar och 

1983/84: 41 yrkande 2 antar vid proposition 1983/84: 30 fogat 

förslag med den ändringen att 10 §och 11 §skall erhålla följande 

som Utskottets förslag betecknade lydelse: 

Regerin1:ens förslag Utskol/ets förslag 

10 § 

Förvaltar ett fondbolag uteslu
tande en eller flera företagsanknut
na aktiesparfonder. gäller i stället 
för 2 § andra stycket att styrelsen 
för fondbolaget skall bestå av minst 
fem ledamöter samt att flertalet och 
bland dem ordföranden skall väljas 
av fondandelsägarstämman. Ö1•riga 
ledamöter l'ä/js m· bolagsstämman 
i jimdhola1:et. Minst en ledamot 
skall väljas av bolagsstämman. För 
de av fondandelsägarstämman 
valda ledamöterna skall stämman 
välja suppleanter. 

Förvaltar ett fondbolag uteslu
tande en eller flera företagsanknut
na aktiesparfonder. gäller i stället 
för 2 § andra stycket att styrelsen 
för fondbolaget skall bestå av minst 
fem ledamöter samt att flertalet och 
bland dem ordföranden skall väljas 
av fondandelsägarstämman. Minst 
en ledamot skall väljas av bolags
stämman i jimdhola1:e1. För de av 
fondandelsägarstämman valda le
damöterna skall stämman välja 
suppleanter. 

Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder. skall för varje företags
anknuten fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot. som valts av 
andelsägarstämman i denna fond. 

Utan hinder av 8 § fjärde stycket första meningen aktiefondslagen 
( 1974: 931) får till styrelseledamöter i fondbolag, som förvaltar en företags
anknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankaktiebolag, utses anställ
da i bankbolaget. 

Regeringen.i· förslag Utskott e 1.1· .förslag 

11 § 

I en ji"iretagsanknuten aktiespar
fond skall minst tjugofem procent 
m· jimdens värde placeras i sådana 
värdepapper som avses i 3 § första 
stycket 1 eller 2 och som har utfär
dats av det aktiebolag, i vilket de 
som tillskjuter kapital till fonden är 
anställda eller - om bolaget ingår 
som moderbolag i en koncern - i 
vars dotterbolag de är anställda. 
Den i 22 § aktiefondslagen 
( 1974: 931) föreskrivna begräns
ningen i fråga om en aktiefonds in
nehav av aktier i samma bolag gäl
ler ej för en företagsanknuten aktie
sparfond. 

Minst tjugofem procent av en 
föret a1:.1·a n knuten akties pa 1jimds 
värde .1·kall placeras i sådana värde
papper som avses i 3 § första 
stycket I eller 2 och som har utfär
dats av det aktiebolag, i vilket de 
som tillskjuter kapital till fonden är 
anställda eller - om bolaget ingår 
som moderbolag i en koncern - i 
vars dotterbolag de är anställda. 
Den 22 § aktiefondslagen 
( 1974: 931) föreskrivna begräns
ningen i fråga om en.aktiefonds in
nehav av aktier i samma bolag gäl
ler ej för en företagsanknuten aktie
sparfond. 

Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknuten till. 
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4. beträffande förslag till lag om ändring i lagen (1978:423) 0111 

skattelättnader.fi"ir l'issa sparfurmer att riksdagen med avslag pä 

motionerna 1983/84: 36 yrkande 2. 1983/84: 37 yrkande 2 och 

1983/84: 41 yrkande I i motsvarande delar antar vid proposition 

1983/84: 30 fogat förslag, 

5. beträffande uppdrag åt fullmiiktige i riksgiildskontoret att riksda

gen med avslag på motionerna 1983/84: 36 yrkande I, 1983/84: 37 

yrkande 1 och 1983/84: 41 yrkande I i motsvarande delar i över

ensstämmelse med vad som angetts i proposition 1983/84: 30 

uppdrar åt fullmäktige i riksgäldskontoret att med banker och 

sparkassor träffa avtal om medverkan i allemanssparandet. 

6. beträffande bemyndigande.för ful/111iiktige i riksgiildskontoret att 

riksdagen med bifall till proposition 1983/84: 30 samt med avslag 

på motionerna 1983/84: 36 yrkande I, 1983/84: 37 yrkande I. 
1983/84: 41 yrkande 1 i motsvarande delar bemyndigar fullmäk

tige i riksgäldskontoret att - med avräkning mot varje banks 

motsvarande fordran på riksgäldskontoret - utfärda en garanti 

för bankens förpliktelser mot dem som sparar på rikssparkonto. 

7. beträffande anslag att riksdagen med anledning av i proposition 

1983/84: 30 framlagt förslag samt med avslag på motionerna 1983/ 

84: 36 yrkande 1, 1983/84: 37 yrkande I och 1983/84: 41 yrkande I 

i motsvarande delar till Information om allemanssparandet på 

tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 under 

sjunde huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag av 13 000000 

kr .. 
8. beträffande tillsiittandet a1· en parlamentarisk utredning och in

rättande al' prfrata investeringskonton att riksdagen avslår mo

tion 1983/84: 36 yrkande 3. 

9. beträffande behovet av s1im11/a11sa till lwshällens privataförmö

genhet.rnppbyggnad att riksdagen avslår motion 1983/84: 41 yr

kande 3. 

Stockholm den 22 november 1983 

På finansutskottets vägnar 

ARNE GADD 

Närvarande: Arne Gadd (s). Lars Tobisson (ml, Paul Jansson (s), Nils 
Åsling (c), Per-Axel Nilsson (s), Christer Nilsson (s), Filip Fridolfsson (m), 
Rolf Rämgård (c), Torsten Karlsson (s). Hugo Hegeland (m). Carl-Henrik 
Hcrmansson (vpk), Gunnar Nilsson i Eslöv (s), Margit Gennser (m), Kenth 
Skårvik (fp) och Kerstin Nilsson (s). 
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Reservationer 

I. Skall!'sparand!'t och allcmanssparand!'t 

Lars Tobi,son <ml. Nils Asling (Cl. Filip FriJolhson (ml. Rolf RiimgiirJ 

(c). Hugo Hegeland (m), \1argit Gennser (m) och Kenth Skiirvik <fpl anser 

all 

tids den Jel av utskottets yllrande som på s. 22 bö1jar meJ "Skallespa

randet Skat1e.,;paranJet" och .pä s. 26 slutar meJ "p~i rikssparkonto" bort 

ha följande lydelse: 

De åtgiirder som enligt utskollets mening bör vidtas för all stimulera 

hush{ilkns sparande kan Jock inte ersätta de ätgiirder som kriivs för att 

förbiittra sparanJet inom den offentliga sektorn. Det iir. som utskoltet ser 

det. endast genom ett målmedvetet besparingsarbete avseende den offent

liga sektorns utgifter som det totala sparandeunderskottet i samhiillseko

nomin kan hävas. 

Skal f l'.l'{Jarandet 

Det system för premiering av hushilllssparande. skattesparandet. som 

införJes 1978 har blivit en stor framg{mg. I augusti i iir deltog betydligt mer 

än I miljon wenskar i skattesparandet. Det totala antalet skattesparkonton 

uppgick till I .~81 400 stycken. Det sammanlagda sparbeloppet var niistan 

16 miljarder kronor. Sparandet uppgifr för niirvarande till 4;2 miljarder 

kronor iirligen, ungd"iirjiimnt fördelat pfr bank- och aktiesparande. Skatte

sparandet har diirmed pä knappt fem år blivit en större framgång än alla 

tidigare existerande sparsystem. Cirka 600000 människor sparar i aktie

sparfonderna. Ungefär 213 av dessa eller cirka 380 Ullll iir helt nya aktieäga

re. Aktieiigandet har diirmed pä knappt fem år fatt en större spridning iin 

vad som intriitfat tidigare under hela efterkrigstiden. 

Kritik har riktats mot skallesparandet pil n{1gra punkter. Denna kritik 

anför, nu som motiv för att avskaffa skattesparandet. Det har ansetts alt 

det inte åstadkommer niigot nysparande. att den statsfinansiella kostn:1den 

iir för hög, all det har en oliimplig fördelningspnlitisk prolil och alt den 

femåriga bindningstiden iir alltt'lir l;'\ng. 

Oavscll hur stor del av sparandet i skattesparsy,temet som iir nyspa

rande sa har obestridligen de svenska hushällens sparande i aktier ökat. 

Ökningen av antalet deltagare i skaltesparfonderna har som nämnts upp

gt1tt till närmare 400000 personer. Näringslivet tillförs därigenom riskkapi

wl f. n. i storleksordningen 2 miljarder per år. Det iir sannolikt den högre 

premi1.:n flir risksparandet ~om bidrar till delta. Mot denna bakgrunJ ser 

utskottet som mycket oroande att det i förslaget till allemanssparandet inte 

ingiir någon ~iirskild premiering för sparandet i aktier. Det linns därför all 

anledning förmoda att detta sparanJe kommer att minska och därmed 

tillförseln av riskvilligt kapital. I och med att skattereduktionen i sin helhet 
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slopas finns det anledning anta att hushållens nysparande över huvud taget 

kommer att minska. 

Vad gäller kostnaderna för skattesparandet anser ut~kottct att dessa hör 

ses i relation till det niiinnda aktiesparandet och till den hindning som görs 

av sparmedlen. Att jämföra med förslaget till allemanssparande är enligt 

utskottets mening inte relevant eftersom detta inte kommer att leda till 

ökat riskkapitalsparande. Kostnaden för skattereduktionen bör ses som en 

crsi\ttning för detta risktagande och för den fcm[1riga hindningcn. Ut5lagcn 

på denna period och med hänsyn till eff.:kterna blir således kostnaden 

förhållandevis liten. 

Vad gäller de fördclningspolitiska effekterna av skattesparandet torde 

skillnaderna jämfört med allemanssparandet vara relativt små. Enda skill

naden utgörs egentligen av sparstimulanscns storlek. I skattesparandet 

erhalls den i form av skattereduktion till en viss procent av det sparade 

beloppet. Den har alltså lika stort viirde för alla oavsett inkom.si. I alle

manssparandet ges en premie första året i form av en skattefri bonusriinta. 

Det är således endast en frf1ga om procenttal. Om premieringen i skatte

sparandet av regeringen anses för stor skulle det genom att ändra ett 

procenttal vara möjligt att åstadkomma samma effekt som nu fås i alle

manssparandet. Hela skattesparsystemet behöver således inte ersiittas av 

det skälet. 

Skattesparandet har inneburit att de sparade medlen varit bundna under 

en fem{1rspcriod. Som utskottet ser det är det utomordentligt angeläget att 

främja ett liingsiktigt och regelbundet sparande. Skattereduktionen för 

skattesparande är att se ·som en kompensation till hushållen för den fem

åriga bindningen. Om man. som föresJ;1s i propositionen. tar bort kravet pä 

hindningstid finns en uppenbar risk att sparandet upphör. De innestående 

medlen i allemanssparande kan när som helst tas ut och användas för 

konsumtion. Detta ökar likviditeten i samhället och risken för ett högre 

inflationstryck i en högkonjunktur. Med skattesparande undviks detta. 

Det är angeläget att sparmedlen står kvar i systemet även efter femårs

periodens utgång. Som utskottet ser det iir di:t inte något som hindrar att 

systemet förlängs såtillvida att skattefrihet ges för avkastningen även efter 

femårsperiodens utgäng. Därigenom stimuleras spararna ·att behålla med

len i sparsy5tcmet. För de· sparare som fortsiitter att sätta in medel i 

systemet och som därigenom ökar sin hchi'tllning bör skattereduktion utgå 

p{1 samma sätt som hittills. Skattereduktionen hör ses som en ersättning för 

att spararen hinder medlen för en femårsperiod. · 

Utsklltlets sammanfattande slutsats är att det nuvarande skattesparan

det fungerat väl. Det har haft stor framgång hos hushållen. Det har i 

väsentlig grad hidragit till niiringslivets riskkapitalförsörjning och stimu

lerat till ett hingsiktigt och regelbundet sparande. Utskottet ser därför inte 

skäl att ersiitta skattesparande med det förslag till allemanssparande som 

föresli"ls i propo~itionen. Det har som utskottet redovisat i några avseenden 

:1 Riksd<1gc11 1983'84. 5 .1<1111/ .• Vr 13 
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direkta nackdelar jämfört med det nuvarande systemet. Utskottet av
styrker mot denna bakgrund förslaget till allemanssparande i proposition 

30. 

dels alt den del av utskottets yttrande som på s. 27 börjar med "I 

propositionen" och på s. 28 slutar med "budgetåret 1984/85" bort utgå, 

dels utskottets hemställan under I. 2. 4. 5. 6 och 7 bort ha följande 
lydelse: 

I. beträffande förslag till lag om allemanssparande att riksdagen 

med bifall till motionerna 1983/84: 36 yrkande I. 1983/84: 37 yr

kande I och 1983/84: 41 yrkande I i motsvarande delar avslår 

proposition 1983/84: 30 såvitt avser i propositionen framlagt för
slag, 

2. beträffande förslag till lag om skattelättnader för allemansspa

rande att riksdagen med bifall till motionerna 1983/84: 36 yr

kande I. 1983/84: 37 yrkande I och 1983/.84: 41 yrkande I i mot

svarande delar avslår proposition 1.983/84: 30 såvitt avser i pro
positionen framlagt förslag, 

4. beträffande förslag till lag om ändring i lagen (/978:423) om 

skattelättnader för l'issa spar.former att riksdagen med avslag på 

proposition 1983/84: 30 såvitt avser i propositionen framlagt för

slag samt med anledning av motionerna 1983/84: 36 yrkande 2, 

1983/84: 37 yrkande 2 och 1983/84: 41 yrkande I i motsvarande 
delar som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 

5. beträffande uppdrag åt.fullmäktige i rik.1·giildskontoret att riksda

gen med bifall till motionerna 1983/84: 36 yrkande I, 1983/84: 37 
yrkande I och 1983/84: 41 yrkande I i motsvarande delar avslår 

proposition 1983/84: 30 såvitt avser i propositionen framlagt för

slag. 
6. beträffande bemyndigande för fullmäktige i riksgii/dskontoret att 

riksdagen med bifall till motionerna 1983/84: 36 yrkande I. 1983/ 

84: 37 yrkande I och 1983/84: 41 yrkande I i motsvarande delar 

avslår proposition 1983/84: 30 såvitt avser i propositionen fram

lagt förslag. 

7. beträffande anslag att riksdagen med bifall till motionerna 1983/ 

84: 36 yrkande L 1983/84: 37 yrkande I och 1983/84: 41 yrkande;: I 

i motsvarande delar avslår proposition 1983/84: 30 såvitt avser i 
propositionen framlagt förslag. 
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2. Förslag till lag om ändring i lagen (1978: 428) om aktiesparfonder 

Lars Tobisson, Filip Fridolfsson, Hugo Hcgcland och Margit Gennscr 
(alla m) anser att 

dels den del av utskottets yttrande på s. 27 som börjar med ''Näringsut

skottet har" och slutar med "om allemanssparande" bort ha följande 
lydelse: 

Näringsutskottet har i ett yttrande (NU 1983/84: I y) till finansutskottet 
yttrat sig över sammansättningen av aktiefondernas styrelser. Finansut

skottet delar den uppfattning som kommer till uttryck i den avvikande 
mening som fogats till yttrandet av moderata samlingspartiets ledamöter i 
näringsutskottet. 

Av denna framgår att såsom anförs i motion 1983/84: 41 (fp) bör regeln 
att regeringen skall utse vissa styrelseledamöter slopas. Representationen 

för fondbolagets ägare bör på de grunder som framgår av motion 1983/ 
84: 37 (m) stärkas. Moderata samlingspartiets ledamöter i näringsutskottet 
ansluter sig till uppfattningen att bolagsstämman bör utse lika många 

styrelseledamöter som fondandelsägarestämman. Detta förutsätter en fö

reskrift om att styrelsen skall ha jämnt antal ledamöter. Minimiantalet bör 

enligt de moderata ledamöternas mening bestämmas till sex. Samma bör 
gälla för förctagsanknutna aktiesparfonder. Särbcstämmelsen för dessa i 
10 § första stycket blir därmed överflödig. De moderata ledamöterna i 
näringsutskottet föreslår sålunda att 2 och 10 §§ samt övergångsbestäm
melserna utformas i enlighet härmed. 

De styrelseledamöter - halva antalet - som inte enligt 2 § skall väljas 
av fondandelsägarstämman kommer, såsom föreskrivs i 8 kap. I § aktiebo
lagslagen, normalt att väljas av bolagsstämman. Liksom f. n. bör det emel
lertid inte föreligga hinder för att det i bolagsordningen kan föreskrivas att 
en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt. 

Finansutskottet tillstyrker mot bakgrund härav att 2 och 10 *§ i lagen om 
aktiesparfonder samt övergångsbestämmelserna utformas i enlighet med 
förslaget från de moderata ledamöterna i näringsutskottct. 

Enligt de nuvarande reglerna för de företagsanknutna aktiesparfonderna 
skall sparmedlen till 100% placeras i de egna företagen. Undantag har 
dock medgivits från denna huvudregel. I propositionen föreslås att de 

företagsanknutna aktiesparfonderna skall kunna placera mellan 25 och 

100% i det egna företaget. Utskottet tillstyrker att denna förändring görs i · 

lagen om aktiesparfonder. Att fondbolaget ges en möjlighet att placera 

även i andra aktier medför en bättre riskspridning för andelsägarna. Ut

skottet har inte heller någonting att invända mot att den 5-procentiga 
röstvärdesspärr som f. n. gäller för de företagsanknutna aktiesparfonderna 

tas bort. 
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dels utskottds hemställan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. betriiffande j("irslag till lag om iindring i lagen ( 1978:428) om 

akticspm:frmder att riksdagen med avslag på motionerna 1983/ 

84: 36 yrkande 2 och 1983/84: 41 yrkande 2 i motsvarande delar 

samt med bifall till motion 1983/84: 37 yrkande 2 i motsvarande 

del antar vid proposition 1983/84: 30 fogat förslag med den änd

ringen att 2 och IO ~~ samt övergångsbestämmelserna skall er

hålla följande som Reserl"antemas .fi"irslag betecknade lydelse: 

Rcl.{cringcns .fi"irslag Reseri·antemas förslag 

2§ 

Aktiesparfond förvaltas av fondbolag som bildas särskilt för detta ända
mål. 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av minst .1j11 ledamöter. Av 
dessa skall .flertalet och hland dem 
ordfiiranden väijas av en fondan
delsägarstiimma. som skall hållas 
årligen. A 1· de å1Tiga ledamöterna 
11tscs t1·tl m· regeringen och minst 
en m· holagsstiimman i fimdhola
gct. För de av fondandelsägarstäm
man valda ledamöterna skall stäm-
man viHja suppleanter. 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av Jämlll antal ledamöter, 
minst sex. Av dessa skall hii/jien 
väljas av en fondandelsägar
stämma. som skall hållas årligen. 
För de av fondandclsägarstämman 
valda ledamöterna skall stämman 
välja suppleanter. 

Fondandelsiigarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbola
gets styrelse skall beredas av en valberedning. utsedd av en fondandels
ägarstiimma. 

I beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter. i 
fondbolagets styrelse som har utsetts av fondandelsägarstämman. 

Ut.1k11((ef.I" fiirslag 

1-"iin·altar ett .fimdholag 11tesl11-
tande en dlcr.flcm .fi"iretagsankn11t
na aktie.1pm:fi111der, giillcr i stiillet 
.fi'ir 2 ~ andra stycket att styrelsen 
för.fi111dholagct skall he.1tå m· minst 
.frm ledamiitcr samt all flertalet 
oi·h hland dem ordfiiranden skall 
1 'ii (ias a 1· .fimda mfrlsiigarstii nunan. 
01.,.iga lcdamiiter i·ii(is 111· holags
srii111111w1 i Jimdholagct. Minst en 
ledamot sk11ll 1·ii(i11s (/I' holag.utii111-
111an. Fiir de 111· .fi111dandelsiigar
.1tii111111an l'lrlda ledamåtcma skall 
.1tii11111111n 1'ii(i11 .\'l/{Jfllcanter. 

Re.H'ITantema.1 ji'irslag 
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Om ett fondbolag förvah<tr llcra aktiesparfonder. skall för varje företags
anknuten fond i fondbolagets styrelse ing~i minst en ledamot. Slmi valts av 
andelsägarstämman i denna fond. 

Utan hinder av 8 § fjärde stycket första meningen aktiefondslagen 
( 1974: 931) får till styrelseledamöter i fondbolag, som förvaltar en företags
anknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankakticbolag. utses anställ
da i bankbolaget. 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1984. 

En styrelse i fondbolag, vilken En styrelse i fondbolag. vilken 
valts före lagens ikraftträdande, valts före lagens ikraftträdande, 
kvarstår utan hinder av 2 § andra kvarstär utan hinder av 2 § andra 
stycket och JO § ji'irsfll .\'lycker un- stycket under den tid valet avser. 
der den tid valet avs.er. Bestämmel- Bestämmelserna i 2 § tredje och 
serna i 2 § tredje och tjärde styc- fjärde styckena tillämpas inte förr-
kena tillämpas inte förrän styrelse än styrelse enligt denna lag första 
enligt denna lag första gången har gången har valts. 
valts. 

3. Förslag till lag om ändring i lagen (1978: 428) om aktiesparfonder 

Nils Åsling (c). Rolf Rämgård (c) och Kenth Skårvik (fp) anser att 

dels den del av utskottets yttrande på s. 27 som börjar med "Näringsut

skottet har" och slutar med "om allemanssparande" bort ha följande 

lydelse: 

Näringsutskottet har i ett yttrande (NU 1983/84: 1 y) till finansutskottet 

yttrat sig över sammansättningen av aktiefondernas styrelser. Finansut

skottet delar den uppfattning som kommer till uttryck i den avvikande 

mening som fogats till yttrandet av företrädarna för centerpartiet och 

folkpartiet i näringsutskottet. Av denna framgår att såsom anförs i motion 

1983/84: 41 (fp) bör regeln att regeringen skall utse vissa styrelseledamöter 

slopas. Minimiantalet ledamöter bör därvid bestiimmas till fem. Särbe

stämmelsen i 10 §första stycket för de företagsanknutna aktiesparfonderna 

blir därmed överflödig. Det kan f. ö. anmiirkas att denna bestämmelse 

utesluter möjligheten att det - enligt 8 kap. 1 § aktiebolagslagen 

( 1975: 1385> - i bolagsordningen kan föreskrivas att en eller flera styrelse

ledamöter skall utses på annat siitt än av bolagsstämman. I propositionen 

har inte angivits något skäl för denna skillnad i förhållande till nuläget och 

till den föreslagna lydelsen av 2 §. Företrädarna för centerpartiet och 

folkpartiet i näringsutskottet föreslår att 2 och 10 ** samt övergångsbe

stämmelserna utformas så att styrelseledamöter kan utses på annat sätt än 

av bolagsstämman. 

Finansutskottet tillstyrker mot bakgrund hiirav att 2 och 10§§ lagen om 

aktiespa1fondcr ändras på det sätt som företrädarna för centerpartiet och 

folkpartiet i näringsutskottet föreslagit. 

4 Rihdagt!n 1983184. 5 .rnml. Nr 13 
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dels utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. beträffande förslag till lag om ändrinf? i lagen ( 1978:428) om 

aktiesparfonder att riksdagen med avslag på motion 1983/84: 37 

yrkande 2 i motsvarande del samt med anledning av motion 1983/ 

84: 36 yrkande 2 i motsvarande del samt med bifall till motion 

1983/84: 41 yrkande 2 antar vid proposition 1983/84: 30 fogat 

förslag med den ändringen att 2 och 10 §§ samt övergångsbe

stämmelserna skall erhålla följande som Reservanternas förslag 

betecknade lydelse: 

Regeringens förslag Reservanternas förslag 

2 § 

Aktiesparfond förvaltas av fondbolag som bildas särskilt för detta ända

mål. 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av minst .1j11 ledamöter. Av 
dessa skall flertalet och bland dem 
ordföranden väljas av en fondan
delsägarstämma, som skall hållas 
årligen. A 1· de ö1·riga ledamöterna 
utses fl•å m· regeringen och minst 
en av bolagsstämman i fondbolaget. 
För de av fondandelsägarstämman 
valda ledamöterna skall stämman 
välja suppleanter. 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av minst fem ledamöter. Av 
dessa skall flertalet och bland dem 
ordföranden väljas av en fondan
delsägarstämma, som skall hållas 
årligen. Minst en ledamot skall väl
jas av bolagsstämman i fondbola
get. För de av fondandelsägarstäm
man valda ledamöterna skall stäm
man välja suppleanter. 

Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbola
gets styrelse skall beredas av en valberedning, ucsedd av en fondandels
ägarstämma. 

I beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i 
fondbolagets styrelse som har utsetts av fondandelsägarstämman. 

Utskottets förslag Reservanternas förslag 

10 § 

Förl'llltar ett fondbolag uteslu
tande en eller flera fi"iretagsankn11t-
11a aktiesparfonder, gäller i stället 
för 2 § andra stycket att styrelsen 
för fondbolaget skall bestå av minst 
fem ledamiJter samt att flertalet 
och bland dem ordföranden skall 
l'ä/jas m· j(mdande/säf?ar.1·tämma11. 
Ö1•riga ledamöter väljs m· bolags
stämma11 i fo11dboluget. Afi11st en 
ledamot skall 1·ä/jas a1• bolag.1·stäm-. 
ma11. För de av fo11da11de/siiJ?ar
stiimma11 valda ledamöterna skall 
stämman 1·ä/ja s11ppleanter. 
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Om ett fondholag förvaltar flera aktiesparfonder, skall för varje företags
anknuten fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot. som valts av 
andelsiigarstämman i denna fond. · 

Utan hinder av 8 § Gärde stycket första meningen aktiefondslagen 
( 1974: 931} får till styrelseledamöter i fondbolag. som förvaltar en företags
anknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankaktiebolag. utses an
ställda i bankbolaget. 

Denna lag träder i kraft den I april 1984. 

En styrelse i fondbolag, vilken En styrelse i fondbolag. vilken 
valts före lagens ikraftträdande. valts före lagens ikraftträdande. 
kvarstår utan hinder av 2 * andra kvarstår utan hinder av 2 * andra 
stycket och 10 §första stycket un- stycket under den tid valet avser. 
<ler den tid valet avser. Bestämmel- Bestämmelserna i 2 * tredje och 
serna i 2 * tredje och fjärde styck- fjärde styckena tillämpas inte förr-
ena tillämpas inte förrän styrelse än styrelse enligt denna lag första 
enligt denna lag första gången har gången har valts. 
valts. 

4. Tillsättandet av en parlamentarisk utredning och inrättande av privata 

investeringskonton 

Nils Äsling (c) och Rolf Rämgård (c) anser att 

dels den del av utskottets yttrande på s. 28 som börjar med "Utskottet 

ser" och slutar med "motion 36 (cJ" bort ha följande lydelse: 

Det mest effektiva sättet att stimulera hushållens sparande vore enligt 

utskottets mening att införa ett nytt skattesystem. Det skulle utformas 

enligt utgiftsskattens principer. Arbetet med att införa ett sådant skatte

system är emellertid omfattande. Det skulle därför ta lång tid att genomfö
ra. Det finns emellertid möjlighet att göra vissa förändringar av. de. nu 
gällande skattereglerna och uppn4 några av de fördelar som ett helt ut
giftsskattcsystcm innebär. 

Genom att införa privata investeringskonton där insättningen skulle 
berättiga till en skattereduktion med 50 procent av insatt belopp skulle 

sparandet stimuleras högst avsevärt. Endast ett ökat sparande skall berät

tiga till skattereduktion. En viss begränsning av högsta möjliga insättnings

helopp bör införas. Skattereduktionen kvarstår så länge inget uttag görs 

från kontot. När medlen lyfts. skall det åligga ifrågavarande bank att 

inbetala reduktionen till statsverkct. Systemet bör även kunna omfatta 

sparande i aktiesparfonder. 

På sikt bör det också vara möjligt att införa. regler som medger att de 

sparade medlen utan skattekonsekvenser kan överföras till annat produk

tivt sparande såsom direktägda aktier. obligationer, skattkammarväxlar. 
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bo<itad. eget företag m. m. De på detta siitt överförda sparmedlen skall 

sedan beskattas vid realiserandet av den produktiva investeringen. 

Enligt utskottets mening är det angeläget att en så hred enighet som 

möjligt skapas kring de åtgärder som vidtas för att stimulera hushållens 

sparande. Det är förutsättningen för att {1tgiirderna skall kunna bli beståen

de och ligga till grund för hushi"illens långsiktiga planering. Utskottet anser 

det olyckligt att sparsystemet av och till ändras. Det skapitr osäkerhet hos 

spararna och det medför stora kostnader for staten. bankerna och hushål

len. Mot denna bakgrund anser utskottet i likhet med motionärerna att en 

sparutredning med bred parlamentarisk förankring bör inrättas med upp

gift att se över formerna för att stimulera hush<l.llens sparande. 

Vad utskottet anfört med anledning av motion 36 (cl yrkande 3 bör ges 

regeringen till kiinna. 

dels utskottets hemställan under 8 hort ha följande lydelse: 

8. beträffande tillsättandet a1· en parlamentarisk 11tred11i11g och i11-

riitta11de lll" p1frata i111"('Sf('rings/.:011to11 att riksdagen med bifall 

till motion 1983/84: 36 yrkande 3 som sin mening ger regeringen 

till känna vad utskottet anfört. 

5. Behovet av stimulanser till hushållens prh·ata förmögenhetsuppbyg~nad 

Kenth Skiirvik (fpl anser att 

dels den del av utskottets yttrande på s. 28 som börjar med "I motion 

41" och slutar med "motion 41 lfp)" bort ha följande lydelse: 

Under de borgerliga regeringsåren genomfördes flera åtgärder för att 

minska beskattningen i flera led av sparande i riskkapital. Därigenom 

underlättades näringslivets riskkapitalförsörjning samtidigt som det stimu

lerade de enskilda hushållen att spara och fördela sitt sparkapital på olika 

sparformer. Utskottet anser att detta är åtgärder som bidrar till att iika 

industriinvesteringarna och i väsentlig grad bidrar till att underbygga den 

industriella tillväxten. Utskottet ser det därför som utomordentligt viktigt 

att det ·privata kapitalet inte låses i vissa former genom beskattning eller på 

annat siitt. Enligt utskottets mening bör åtgärder omedelbart vidtas till att 

stimulera hush{illens förmögenhetsuppbyggnad. Straffbeskattningen av en

skilt ägande hör därför avskaffas. Detta bör ges regeringen till känna. 

dels utskottets hemställan under 9 bort ha följande lydelse: 

9. beträffande heh(/\·et l/\" stimulanser till h11shälle11s priratafiirmii

ge11het.mpphygg1wd att riksdagen med bifall till motion 1983/ 

84: 41 yrkande 3 som sin mening ger regeringen till kiinna vad 

utskottet anfört. 
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Skatteutskottets yttrande 

1983/84:1 y 

om allemanssparandet (prop. 1983/84:30) 

Till finansutskottet 

41 

Bilaga I 

Finansutskottd har vid sammanträde den 18 oktober lieslutat bereda 

skatteutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1983/84:30 om 

allemanssparandet, jämte de motioner som kan komma att viickas med 

anledning av propositionen. i de delar som rör skatteutskottets lierednings

område. 

I propositionen föreslås att skattesparsystemet ersiitts med ett nytt 

sparsystem. allemanssparandet. Det nya sparsystemct. som i princip är öppet 

för alla fysiska personer fr. o. m. det år de fyller 16 {1r. har två former. 

sparande på rikssparkonto i bank och riskkapitalsparande i kapitalsparfon

der. Den förra sparformcn ersätta banksparandet, den senare aktiespa

randet. 

I skattehänseende föreslås att all riinta. utdelning och värdestegring på 

allemanssparandet skall - utan tidsliegränsning - vara fri från inkomstskatt. 

En extra av staten liekostad bonusriinta på 5 c;; .. skall utgå under 1984. En 

motsvarande bonusränta tillkommer ocks{1 ungdomar. som efter år 1984, 

dock senast det år de fyller 25 {\r, ansluter sig till systemet. 

En sparare för - liksom nu - sätta in högst 600 kr. per mi\nad i 

allemanssparandet. Något krav p[t visst lägsta belopp per månad eller pft visst 

minsta antal insättningar per är har inte uppställts. 

Av främst fördelningspolitiska skäl har föreskrivits att en sparares totala 

nettoinsättningar inte för överstiga 30 000 kr. Sparandet får fördelas pil ett 

rikssparkonto och högst två kapitalsparfonder. 

De sparade medlen är i nuvarande sparsystem bundna under sparåret och 

de följande fem [tren. Enligt förslaget kan uttag från rikssparkonto eller 

inlösen av andelar i kapitalsparfond ske vid valfri tidpunkt mot en avgift av 

I % på uttaget bdopp. dock minst 20 kr. I gengäld berättigar insättningar i 

alkmanssparandet inte till skattereduktion. En sparare kan också- i motsats 

till vad som nu gäller - vid valfri tidpunkt överföra sina sparade medel på 

rikssparkonto till s{1dant konto i annan bank liksom hela eller en del av sitt 

sparande p:"t kapitalsparfond till annan fond. 

Det övergripande ansvaret för administrativa rutiner och kontroller i 

allemanssparandet skall iivila riksgäldskontoret. Pit kontorets uppdrag skall 

en central instans kontrollc::ra att spararna inte har för m[mga konton eller 

överskrider föreskrivna bcloppsgriiföer. Nilgot behov av inkomstskattekon

troll finns normalt inte i det nya sparsystemet. och taxeringsmyndighcterna 

kommer inte att ha n:1got siirskilt kontrollansvar i detta sparsystem. 
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Allemanssparandet startar den 1 april 1984. Då upphör nyinsättningarna i 

skattesparandet. Insättningar under första kvartalet 1984 herättigar inte till 

skattereduktion. I gengäld gäller inte den femåriga hindningstiden för dessa 

insättningar. Övriga skatteförmåner som skattefri ränta och värdestegring 

skall gälla t. o. m. 1988. 

I tre partimotioner från vardera m, c, och fp yrkas avslag på förslaget om 

allemanssparande. Ett genomgående tema i motionerna är att de i proposi-. 

tionen åberopade skälen för att avskaffa skattesparandet- enligt motionärer

na ett framgångsrikt och väl fungerande sparsystem - inte är tillräc~ligt 

starka och att nysparandet i det nya sparsystemet sannolikt kommer att bli 

lägre än i skattesparandet. Andra argument som åberopas är att allemansspa

randet knappast kommer att· resultera i privat aktiesparande av någon 

omfattning och att det kan leda till en med hänsyn till inflationsrisken mindre 

önskvärd likviditetsuppbyggnad. 

Kritiken mot skattesparandet i dess nuvarande utformning har hl. a. gällt 

omfattningen av skattelättnaderna, vilka lett till ett för staten betydande 

skattebortfall. och sparandets fördelningspolitiska effekter. Syftet med 

allemanssparandet är främst att stimulera hushållens långsiktiga sparande i 

former som underlättar finansieringen av statens budgetunderskott. 

Såvitt skatteutskottet kan bedöma är förslagen i propositionen ägnade att 

tillgodose detta syfte. Genom den låga bindningsgraden för sparandet och 

genom att sparstimulanserna skall gälla utan krav på visst minsta antal 

insättningar per år eller på visst minimibelopp per insiittning har man enligt 

utskottets mening skapat förutsättningar för en hred anslutning till allemans

sparandet och därigenom sannolikt också för ett icke ohetydligt nysparande. 

Den i motionerna framförda kritiken r.iktar sig i första hand mot att taket 

för allemanssparandet skulle vara för lågt och sparstimulanserna till följd av 

den slopade skattereduktionen för ringa. Utskottet. som delar finansminis

terns uppfattning att av fördelningspolitiska skäl ett tak bör finnas för 

insättningarna, vill erinra om att avkastningen får läggas till sparkapitalet och 

att det innestående beloppet för en sparare därigenom kan överstiga 30 000 

kr. Denna gräns är - som framgår av propositionen - f. ö~ inte definitiv. 

Enligt finansministern får, om det visar sig behövligt, frågan om en höjning 

av taket tas upp när sparsystemet funnits någon tid. Utskottet vill i fråga om 

de föreslagna sparstimulanserna framhålla att all ränta. utdelning och 

värdestegring i allemanssparandet är utan tidsbegriinsning fri från inkomst

skatt. Med hänsyn härtill ställer sig allemanssparandet i vart fall pä längre sikt 

förmånligare än skattesparandet. Av direktiven för den expertgrupp som 

utarbetat förslaget till allemanssparandet liksom av propositionen framgår 

att det är regeringens avsikt att göra en översyn av hushiillssparandets villkor. 

Enligt utskottets mening kan det förutsättas att man vid en sådan översyn 

också kommer att pröva frågan om sparstimulansernas utformning och 

omfattning. 

Med hänvisning till det anförda vill utskottet som sin mening uttala att 
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: motionerna· bör avstyrkas i vad de innehåller yrkande om avslag på 
allemanssparandet. Härav följer att utskottt:t inte heller kan biträda ·.de· 
yrkanden i motionerna som avser ändringar i nuvarande sparsystem. 

Vad särskilt angår den i motion 36 aktualiserade frågan om en utredning 
rörande skattepremierat sparande på privata investeringskonton (utgifts

skattekonton) bör den enligt utskottets mening kunna tas upp i samband med 

den av finansministern aviserade översynen av hushållssparandets villkor. 

Stockholm den 10 november 1983 

På skatteutskottets vägnar 

RUNE CARLSTEIN 

Närvarande: Rune Carlstein (s), Knut Wachtmeister (m), Valter Kristenson 
(s)*, Stig Josefson (c), förste vice talmannen lngegerd Troedsson (m)*, Olle 
Westberg (s), Hagar Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), 
Bo Forslund (s), Egon Jacobsson (s), Karl Björzen (m), Kjell Johansson 
(fp)*, Lars Hedfors (s) och Anna Lindh (s)*. 

• Ej närvarande vid justeringen. 

Avvikande mening 

Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), förste vice talmannen lngegcrd 

Troedsson (m), Bo Lundgren (m), Ingemar Halienius (c), Karl Björzen (m) 

och Kjell Johansson (fp) anser att det avsnitt av utskottets yttrande som 

börjar på s. 2 med "Kritiken mot" och slutar på s. 3 med "hushållssparandets 
villkor" bort ha följande lydelse: 

Syftet med propositionen sägs i första hand vara att stimulera h.ushållens 

långsiktiga sparande och att göra det i former som underlättar finansieringen 
av statens budgetunderskott och ökar de produktiva investeringarna. 

Enligt utskottets mening tillgodoser man detta syfte bättre inom ramen för 
det nuvarande skattesparandet än med förslaget i propositionen. Genom att 

skattereduktionen helt slopas kommer hushållen i fortsättningen med stor 
sannolikhet att hellre välja den riskfria sparformen på rikssparkonton ·än 

sparande i kapitalsparfonder. Innebörden av förslaget är således att man 

prioriterar statsupplåning framför kapitalförsörjning till näringslivet. 

Även beloppsmässigt innebär allemanssparandet en försämring jämfört 

med skattesparandet. Med det nuvarande sparsystemet (60~ kr. per månad i 

fem år) utgör maximibeloppet för insättningar 43 200 kr. I det nya systemet 

är taket maximerat till 30 000 kr. Denna begränsning har kritiserats av flera 

tunga remissinstanser vid remissbehandlingen av den särskilda expertgrup

pens förslag till allemanssparande. 
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Den kritik som regeringspartiet riktat mot skattesparandet och som nu 

åberopas som motiv för att avskaffa det har hl. a. giillt att det inte 

åstadkommer något nysparande. att det särskilt gynnar hiiginkomsttagare 

och således har en olämplig fördelningsprofil, att de statsfinansiella kostna

derna för sparstimulanserna är alltför höga och att hindningstiderna iir alltför 

långa. 

Med anledning härav vill utskottet framh{1lla att skattesparandet - sävicc 

kan utläsas av tillgänglig statistik- blivit en stor framgiing. Av propositionen 

framgar att de totala insättningarna under 1982 uppgick till ca -I miljarder kr. 

och att samma årstakt gällt:r för 1983. Att ett sparande av den omfattningen 

också måste inrymma ett icke obL'!ydligt nysparande torde knappast kunm1 

bestridas. 

l'tskottct kan inte heller dela uppfattningen act det nuvarande sparsystc

mct särskilt skulle gynna höginkomsttagare. Den skatterabatt i form av 

skattereduktion som skattesparandet erbjuder har samma viirde för alla 

oavsett inkomstnivå och kan enligt utskottets mening ses som en premie for 

den femåriga bindningen och - i fråga om aktiesparandet - lfärutöver som .:-n 

kompensation för det risktagande som si\dant sparande alltid innehiir. En 

viss bindning av sparmedlen torde enligt utskottets mening vara ofrånkomlig 

om man vill nå det langsiktiga hushållssparande som ocksi1 siigs· vara 

allemanssparandets syfte. 

Det riskvilliga sparandt:ts villkor har genom flera riksdagsheslut under 

senare ar allvarligt försämrats. Salunda har skattereduktionen för aktiespa

randet sänkts från JO r:~ till 20 \( .. Den JO-procentiga skattereduktionen p;I 

aktieutdelningar har avskaffats och en tillfällig 20-procentig skacc pil 

aktieutdelningar har införts. Härtill kommer att riksdagen inom kort kan 

väntas anta en proposition med förslag om en siirskild omsiittningsskatt och 

om skärpt realisationsvinstskatt p<i aktier. Även den propositillll om 

löntagarfonder som nyligen förelagts riksdagen kommer - om den antas -· 

med stor sannolikhet att minska intresset för placering i aktier. Mot den 

bakgrunden kan det enligt utskottets mening inte anses liimpligt att nu 

ytterligare försämra villkoren för aktiesparandet. 

Med hänvisning till det anförda anser skatteutskottet sig - friin de 

synpunkter utskottet har att företräda - böra förorda att finansutskottet 

avstyrker bifall till förslaget om allemanssparande. 

Av propositionen framg<ir att regeringen ämnar giira en översyn av 

hushällssparandets villkor. Enligt skattcutskottch mening hör en si1dan 

iiversyn komma till st:ind utan onödigt dröjsmttl nch ske inom ramen för en 

parlamentarisk kommitte. En sådan kommiltO.: hör pröva om och i \·ad mim 

ändringar hör göras i nuvarande sparsystem i enlighet med de förslag som 

förs fram i motionerna. Den hör ocksä ta upp den i motilin J6 aktualiserade 

fr;igan om skattepremierat sparande pi1 siirskilda investeringskonton. 
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Näringsutskottets yttrande 

1983/84: 1 y 

om allemanssparande (prop. 1983/84: 30) 

Till finansutskottet 

45 

Bilaga 2 

Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande 

över proposition 1983/84: 30 om allemanssparandet jämte motioner, i de 
delar som rör näringsutskottets beredningsområde. 

I propositionen framläggs dels vissa lagförslag rörande ett nytt sparsy
stem, allemanssparandet, och det nu förekommande skattesparsystemet, 
dels förslag om uppdrag och bemyndigande åt fullmäktige i riksgäldskon
toret med avseende på allemanssparandet samt om anslag till information 
om detta sparande. Lagförslagen avser 

I. lag om allemanssparande, 
2. lag om skattelättnader för allemanssparande, 
3. lag om ändring i lagen ( 1978: 428) om aktiesparfonder, 

4. lag om ändring i lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa spar

former. 
Med anledning av propositionen har väckts tre motioner, nämligen 1983/ 

84: 36 av Nils Åsling m. fl. (c), 1983/84: 37 av Ulf Adelsohn m. tl. (m) och 
1983/84: 41 av Jan-Erik Wikström m. tl. (fp). Propositionen avstyrks i den 

förstnämnda motionen såvitt avser införandet av allemanssparande och i 
de båda sistnämnda i sin helhet. Därutöver innehåller motionerna komplet
terande yrkanden. I motion 1983/84: 36 (c) hemställs att riksdagen skall 
dels reformera skattesparandet i enlighet med vad som förordas i motio
nen, dels ge regeringen till känna vad som i motionen anförs om tillsättan
det av en parlamentarisk utredning och inrättande av utgiftsskattekonton. I 
motion 1983/84: 37 (m) hemställs att riksdagen skall hos regeringen begära 
förslag beträffande skattesparandet i enlighet med vad som anförs i denna 
motion. I motion 1983/84: 41 (fp) hemställs att riksdagen skall dels besluta 
om sådan förändring i lagen ( 1978: 428) om aktiesparfonder vad beträffar 
styrelsesammansättning som redovisas i motionen. dels ge regeringen till 

känna vad som i motionen anförs om behovet av stimulanser till hushållens 

privata förmögenhetsuppbyggnad. 

Näringsutskottet behandlar i sitt yttrande dels de aktuella sparsyste

mens betydelse för näringslivets kapitalförsörjning, dels de institutionella 

reglerna för de nuvarande aktiesparfonderna och de föreslagna kapital

sparfonderna. 

5 Riksdagen 198318./. 5 sam/. Nr 13 
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Näringsutskottet 

Allmänna synpunkter 

Det nuvarande skattesparsystemet såväl som det föreslagna nya syste

met för allemanssparande syftar till att hushållens sparande skall öka. 

Allmänna samhällsekonomiska skäl talar för detta. En utgångspunkt för 

det nu framlagda förslaget är att den direkta statsupplåningen i större 

utsträckning än tidigare skall kunna baseras på hushållen. Men hushållen 

kan också, framhålls det i propositionen, spela en viktig roll för näringsli
vets försörjning med riskkapital. En investeringsexpansion i industrin är. 

säger finansministern i detta sammanhang, av strategisk betydelse för 

möjligheterna att på sikt öka industriproduktionen och stärka bytesbalan

sen. Samma uppfattning präglar motionerna i ämnet. 

De innestående sparbeloppen inom skattesparandet uppgick den 3 L mars 

1983 till ca 14,l miljarder kronor, varav ca 10,l miljarder kronor på 

skattesparkonton och ca 4, 1 miljarder kronor på skattefondkonton. dvs. i 

form av huvudsakligen aktiesparande. Antalet konton var ca 783 000 resp. 

ca 591 000 och det genomsnittliga sparbeloppet per konto ca 12 900 kr. 

resp. ca 6900 kr. Att märka är att samtliga belopp för skattesparkontonas 
del är angivna inkl. ränta, för skattefond kontonas exkl. värdestegring. Det 

förhållandevis låga genomsnittsbeloppet inom skattefondssparandet för

klaras av att detta sparande till skillnad från det övriga skattesparandet fick 

större omfattning först år 1981. Inkl. värdeökningen uppgick den samlade 

förmögenheten i skattesparfonderna den 31 mars 1983 till ca 8 miljarder 

kronor. 

Den sparstimulans som är förenad med skattesparandet utgörs av förmå

ner i form av skattefri avkastning och värdestegring samt viss skattereduk

tion i procent av sparat belopp. Högst 600 kr. sammanlagt per månad får 

placeras i skattesparande, därav högst 400 kr. i banksparande. I spararens 

prestation ingår att han binder sina sparmedel för en tid av fem är. 
I propositionen uttalas att det nuvarande skattesparandet inte kan fort

leva efter år 1984, då bindningstiden för det första årets sparande går ut. 

Regeringen åberopar också andra motiv för en översyn av skattesparan

det. De hänger samman med kritik som har riktats mot skattesparsystemet 

i vad gäller bl. a. omfattningen av skattelättnaderna. de fördelningspolitis

ka effekterna, andelsägarnas inflytande i aktiesparfonderna och fondernas 

placeringsregler. Regeringens förslag till ändringar i de båda sistnämnda 

avseendena tas upp senare i detta yttrande. De övriga kritikpunkterna 

ligger till grund för förslaget om övergång från "skattesparande" till "alle

manssparande". vilket närings utskottet nu närmast behandlar. 

Sparstimulansen i det föreslagna allemanssparandet utgörs i första hand 

av skattefrihet för ränta, utdelning och värdestegring på insatta medel. 

Diirtill kommer en viss bonusränta, i huvudsak under år 1984. Insättningar

na föreslås liksom i skattesparsystemet maximerade till 600 kr. per milnad. 
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Totalt skall varje person kunna spara högst 30000 kr. - exkl. avkastning -
i allemanssparandet. Om det visar sig behövligt får. sägs det i propositio
nen, frågan om en höjning av detta tak tas upp när sparsystemet har funnits 

någon tid. 
Förslaget att skattesparandet skall ersättas med ett allemanssparande av 

angivet slag avvisas i de tre motionerna. Till följd av att sparstimulansen 

minskas och bindningen av sparmedlen slopas kommer. befarar motionä

rerna, det nya systemet att få en väsentligt sämre spareffekt än det nuva

rande. Därtill kommer att maximibeloppet för nysparande med sparstimu

lans sänks till 30000 kr. De nuvarande reglerna tillåter ett högre belopp. 

Motionärerna vill att skattesparsystemet skall bibehållas. När det gäller 

reglerna för skattesparfonder förordas i alla tre motionerna vissa ändring

ar, i huvudsak enligt regeringens förslag. Enligt motion 1983/84: 41 (fpi bör 

skattesparandet i övrigt fortgå med oförändrade villkor. I motionerna 1983/ 

84: 37 (m) och 1983/84: 36 (c) förordas också ett fortsatt skattesparande 

men antyds att vissa modifikationer bör göras för att inte full skattereduk

tion skall erhållas när tidigare insatta, efter fem år frigjorda sparmedel på 

nytt sätts in i skattesparandet. 

Det är inte näringsutskottets sak att bedöma vilket mått av statlig spar

stimulans som är önskvärt och rimligt i det nuvarande samhällsekonomis

ka och statsfinansiella läget. Utskottet konstaterar att viktiga grundele

ment hos skattesparandet kommer att bibehållas vid övergången till alle

manssparande. Det blir alltjämt två former av sparande med sådan stimu

lans, den ena innebärande sparande i bank - varvid dock sparmedlcn 

destineras till riksgäldskontoret, en ordning som f. ö. får stöd i motion 

1983/84: 37 (m) -, den andra innebärande riskvilligt sparande huvudsakli

gen i aktier. Näringsutskottet vill gärna vitsorda att det ligger ett värde i att 

den nödvändiga tillförseln av riskkapital till näringslivet till en inte ringa 
del sker direkt från hushållen, något som f. n. skattefondssparandet bidrar 

till. Enligt utskottets mening finns det inte anledning att räkna med att 

övergången till allemanssparande får de negativa konsekvenser i detta 

hänseende som motionärerna befarar. De föreslagna kapitalsparfonderna 
får i allt väsentligt samma funktion som de nuvarande aktiesparfonderna. 

De ändringar - närmare behandlade i det följande - som föreslås i förhål

lande till nuvarande fondregler är ägnade att minska spararnas tvekan inför 

aktiesparande. Det ökade intresse för sådant sparande som aktiefonds

sparandets utveckling vittnar om bör naturligen komma till uttryck också i 

ett omfattande kapitalfondssparande. Den minskade bindningen av de 

insatta medlen bör kunna resultera i ett tillflöde av nya sparare vilket 

kommer också kapitalfondssparandet till godo. Taket vid 30000 kr. för 

insättningar i allemanssparandet kan. såsom antyds i propositionen. kom

ma att höjas i ett senare skede. 

Mot bakgrund av vad här sagts finner näringsutskottet att det från dess 

utgångspunkter inte finns någon invändning att rikta mot huvuddragen i 
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förslaget om allemanssparande. Utskottet avstyrker således de tre nämnda 
motionerna i den mån de går ut på att riksdagen skall avslå detta förslag. 

Lagförslag 

Aktiesparfondernas verksamhet regleras genom lagen ( 1978: 428) om 

aktiesparfonder. Bestämmelserna i denna ersätter delvis och kompletterar 

i övrigt de bestämmelser om aktiefonder i allmänhet som finns i aktiefonds

lagen (1974: 93). Om inte annat följer av de båda lagarna är vidare vad som 

i aktiebolagslagen (1975: 1385) och annorstädes är föreskrivet om aktiebo

lag giltigt också för de fondbolag som förvaltar aktiesparfonderna. 

I propositionen om allemanssparande föreslår regeringen vissa ändring

ar i lagen om aktiesparfonder. Ett syfte är därvid att fondandelsägarnas 

inflytande i aktiesparfonderna skall öka. Bestämmelser om rätt för aktie

sparfonderna att i viss utsträckning förvärva av staten utfärdade obliga

tioner m. m. samt mera flexibla regler förs. k. företagsanknutna aktiespar

fonder ingår också i lagförslaget. 

F. n. gäller att regeringen utser två av de minst sju ledamöterna i fondbo

lagets styrelse. Av de övriga utses minst hälften av fondandelsägarna eller 

intressesammanslutning för dem. I fortsättningen blir det obligatoriskt med 

en fondandelsägarstämma, och denna skall viilja flertalet av styrelsens 

ledamöter, bland dem ordföranden. Stämman skall också välja suppleanter 

för denna grupp av ledamöter. Regeringen skall alltjämt utse två leda

möter. Till skillnad från nu blir fondbolagets ägare garanterad representa

tion genom en ledamot i bolagets styrelse. En valberedning åt fondandels

ägarstämman blir ett nytt obligatoriskt organ. En ny föreskrift blir också 

att endast de ledamöter i fondbolagets styrelse som har utsetts av fondan

delsägarstämman får delta i beslut om utövande av rösträtt för aktier i 

fonden. För de fondbolag som förvaltar företagsanknutna aktiesparfonder 

blir reglerna om styrelsesammansättning motsvarande, med den skillnaden 
att staten liksom hittills inte skall utse några ledamöter i dessa bolags 

styrelser. 

De nu berörda lagändringarna blir enligt propositionen tillämpliga på 

fondbolagen när dessa efter allemanssparandt:ts införande fortsätter att 

förvalta redan befintliga aktiesparfonder. I sak godtas de, med vissa un

dantag, också i de motioner vari förslaget om allemanssparande avvisas 

och det nuvarande aktiefondssparandet föreslås bli bibehållet. Motion 

1983/84: 36 (c) ger även formellt stöd åt det redovisade lagförslaget. efter

som detta inte omfattas av motionens avslagsyrkande. I motionerna 1983/ 

84: 37 (m) och 1983/84: 41 (fp) yrkas däremot avslag på propositionen i dess 

helhet. I den förra hemställs emellertid att riksdagen skall hos· regeringen 

begära vissa förslag beträffande skattesparandet, vilka delvis samman

faller med dem som här är aktuella. I den senare motionen föreslås att 
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riksdagen nu skall besluta om ändringar i lagen om aktiesparfonder vad 

beträffar styrelsesammansättningen. 
De nyss antydda undantagen är följande. Enligt motion 1983/84: 41 (fp) 

saknas numera anledning till att regeringen skall utse två ledamöter. Be

stämmelserna härom föreslås därför utgå. med samma fördelning i övrigt 
av de sju ledamotsplatserna som regeringen har angivit. Moderata sam

lingspartiet hävdar i motion 1983/84: 37 att förslaget om att fondandelsägar

na skall utse flertalet av styrelseledamöterna är olämpligt. Härigenom 

fråntas fondbolagets huvudman ett avgörande inflytande i frågor som rör 
administration. ekonomi. marknadsföring, personalärenden etc .. säger 

motionärerna. De vill att bolagsstämman i fondbolaget skall få rätt att utse 

lika många styrelseledamöter som fondandelsägarstämman. 
Utskottet finner regeringens här refererade förslag välmotiverade. Den 

ordningen att två styrelseledamöter utses av regeringen bör enligt utskot

tets mening bibehållas. Den infördes år 1978 på förslag av den dåvarande 

trepartiregeringen, med ekonomiminister Gösta Bohman som föredragan

de. De ifrågavarande ledamöterna borde. uttalades därvid (prop. 1977/ 

78: 165 s. 38). utses så att man skulle få en så bred intresseförankring som 

möjligt. Bolagsstämman i fondbolaget får enligt regeringens nu framlagda 

förslag obligatoriskt en representant i fondbolagets styrelse. Genom en 

utökning av styrelsen kan bolagsstämman förstärka ägarrepresentationen. 

Detta bör, såsom anförs i propositionen. vara till fyllest. Den i motion 

1983/84: 37 (m) föreslagna ordningen innebär att styrelsen måste ha jämnt 

antal ledamöter - med utslagsröst för ordföranden - , något so.m synes 

mindre lämpligt. 

Beträffande styrelsen för fondbolag som förvaltar uteslutande en eller 

flera företagsanknutna aktiesparfonder skall enligt 10 § lagförslaget gälla 

att bolagsstämman väljer de ledamöter som inte skall väljas av fondandels

ägarstämman. Motsvarande bestämmelse om icke företags.anknutna aktie
sparfonder. dvs. 2 §.liksom 2 och 10 §§i deras nuvarande lydelse lämnar 

utrymme för att det - enligt 8 kap. I § aktiebolagslagen (1975: 1385) - i 

bolagsordningen kan föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter skall 

utses på annat sätt än av bolagsstämman. I propositionen har inte angivits 

något skäl varför denna möjlighet nu skulle uteslutas för de företagsan
knutna aktiesparfondernas del. Utskottet anser att den bör bibehållas och 

förordar därför att 10 § utformas enligt utskottets förslag i det följande: 

Regeringens förslag 

Förvaltar ett fondbolag uteslu
tande en eller flera företagsanknut
na aktiesparfonder. gäller i stället 
för 2 § andra stycket att styrelsen 
för fondbolaget skall bestå av minst 

Utskottets förslaf? 

10 § 

Förvaltar ett fondbolag uteslu
tande en eller flera företagsanknut
na aktiesparfonder, gäller i stället 
för 2 § andra stycket att styrelsen 
för fondbolaget skall bestå av minst 
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Regeringens fiJrslag 

fem ledamöter samt att flertalet och 
bland dem ordföranden skall väljas 
av fondandelsägarstämman. Övriga 
ledamöter 1•ä/js m· hola1<sstämman 
i fondbolaget. Minst en ledamot 
skall väljas av bolagsstämman. För 
de av fondandelsägarstämman 
valda ledamöterna skall stämman 
välja suppleanter. 

50 

Utskottets förslag 

fem ledamöter samt att flertalet och 
bland dem ordföranden skall väljas 
av fondandelsägarstämman. Minst 
en ledamot skall väljas av bolags
stämman i fondbolaget. För de av 
fondandelsägarstämman valda le
damöterna skall stämman välja sup
pleanter. 

Om ett - - - - - - - - - - - - - - - - - - - denna fond. 
Utan hinder - - - - - - - - - - - - - - - - - i bankbolaget. 

Motionerna innehåller inga invändningar mot regeringens förslag till 

ändringar i 3 och 11 *~·Såvitt gäller 11 §förordas i motion 1983/84: 37 (m) 

uttryckligen ändringar enligt regeringens intentioner, bl. a. innebärande att 

en företagsanknuten aktiesparfond inte behöver placera mer än 25 %, mot 

f. n. 100%. i värdepapper utgivna av det bolag (resp. den koncern) som 

fonden har anknytning till. Utskottet tillstyrker regeringens förslag i nu 

angiven del. dock med en redaktionell ändring av 11 § enligt utskottets 

förslag i det följande: 

Regeringens förslag Utskottet.i· förslag 

11 § 

I en företagsanknuten aktiespar- Minst tjugofem procent av en 
fänd skall minst tjugofem procent företagsanknuten aktiesparfonds 
av fondens värde placeras i sådana värde skall placeras i sådana värde-
värdepapper som avses i 3 § första papper som avses i 3 § första 
stycket I eller 2 och som har utför- stycket I eller 2 och som har. utfär-
dats av det aktiebolag, i vilket de dats av det aktiebolag, i vilket de 
som tillskjuter kapital till fonden är som till skjuter kapital till fonden är 
anställda eller - om bolaget ingår anställda eller - om bolaget ingår 
som moderbolag i en koncern - i som moderbolag i en koncern - i 
vars dotterbolag de är anställda. vars dotterbolag de är anställda. 
Den i 22 § aktiefondslagen Den i 22 § aktiefondslagen 
( 1974: 931) föreskrivna begräns- ( 1974: 931) föreskrivna begräns-
ningen i fråga om en aktiefonds in- ningen i fråga om en aktiefonds in-
nehav av aktier i samma bolag gäl- nehav av aktier i samma bolag gäl-
ler ej för en förctagsanknuten aktie- ler ej för en företagsanknuten aktie-
sparfond. sparfond. 

Av fondens - - - - - - - - - - - - - - - - - anknuten till. 

Bestämmelser motsvarande dem som nu har behandlats finns i förslaget 

till lag om allemanssparande. De avser där de kapitalsparfonder och 

företagsanknutna kapitalsparfonder som föreslås ingå i det nya sparsyste

met. 

Utskottets ställningstagande blir i detta fall i sak detsamma som nyss har 

redovisats. Härav följer att utskottet föreslår att 21 ~. om styrelsen för 

sådana fondbolag som förvaltar företagsanknutna fonder. omformuleras 
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vad gäller val av andra ledamöter än dem som väljs av fondandelsägar

stämman. En redaktionell ändring i 13 och 21 §§.avsedd att skapa större 

överensstämmelse mellan dessa och motsvarande paragrafer i lagen om 

aktiesparfonder. bör också genomföras. Utskottet föreslår att 13 och 21 ~§ 

utformas enligt utskottets fiirslag i det följande: 

Regeringens förslag Utskottets förslag 

13 * 
Styrelsen för fondbolaget skall 

bestå av minst sju ledamöter. Av 
styrelselcdamiiterna väljs flertalet 
och bland dem styrelsens <m~föran
de av en fondandclsägarstämma. 
Av de övriga ledamöterna utses två 
av regeringen och minst en av bo
lagsstämman i fondbolaget. För de 
av fondandelsägarstämman valda 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av minst sju ledamöter. Av 
dessa väljs flertalet och bland dem 
ordföranden av en fondandelsägar
stämma. Av de övriga ledamöterna 
utses två av regeringen och minst 
en av bolagsstämman i fondbolaget. 
För de av fondandelsägarstämman 
valda ledamöterna skall stämman 

ledamöterna skall stämman välja välja suppleanter. 
suppleanter. 

Intill dess - - - - - - - - - - - - - - - - - - denna fond. 
Fondandelsägarstämmans val - - - - - - - - - - äger rum. 

21 § 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av minst fem ledamöter. Av 
ledamöterna väljs flertalet och 
bland dem styrelsens ordförande av 
fondandelsägarstämman. Ö1·riga le
damiiter i·iiljs av bolagsstämman i 
fondholagct. Minst en ledamot 
skall väljas av bolagsstämman. För 
de av fondandelsägarstämman 
valda ledamöterna skall stämman 
välja suppleanter. 

Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av minst fem ledamöter. Av 
dessa väljs flertalet och bland dem 
on~fi'iranden av fondandelsägar
stämman. Minst en ledamot skall 
väljas av bolagsstämman i j(mdho
laget. För de av fondandelsägar
stämman valda ledamöterna skall 
stämman välja suppleanter. 

Om ett - - - - - - - - - - - - - - - - - - - denna fond. 
Utan hinder - - - - - - - - - - - - - - - - - i bankbolaget. 

I övrigt har näringsutskottet ingenting att erinra mot förslaget till lag om 

allemanssparande. 

Önskemål om utredning 

Slutligen tar utskottet upp ett par uttalanden i motion 1983/84: 36 (c). 

Motionärerna betecknar det som rimligt att storleken på aktiesparfon

;derna begränsas. Utgångspunkten torde vara den maximering av antalet 

andelsägare i en kapitalsparfond - till 75 000 - som anges i förslaget till lag 

om allemanssparande. Motionärernas önskan tycks vara att den parlamen

tariska utredning om skattesparande som de förordar skall pröva frågan 
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om en liknande begränsning för aktiesparfondernas del. "Begränsningen 
skulle inte gälla för redan existerande fonder. 

Förslaget om allemanssparande innebär att inga nya aktiesparfonder 

kommer att bildas. För kapitalsparfonder inom ramen för det nya sparsy
stemet skall, som nyss sagts. en begränsning av angiven art gälla. I den 
situation som motionärernas förslag tar sikte på skulle en motsvarande 
begränsning som inte träffade redan befintliga fonder sannolikt bli utan 
verkan. Det angivna önskemålet i motionen synes således inte ge anled
ning till någon åtgärd. 

Den begärda utredningen skulle enligt motionärerna vidare undersöka 
möjligheterna att inrätta förctagsanknutna aktiesparfonder i icke börsno
terade företag. Sådana möjligheter saknas f. n. Förslaget till lag om alle

manssparande tillåter inte heller företagsanknutna kapitalsparfonder av 
motsvarande slag. 

Av vad nyss sagts framgår att förslaget saknar aktualitet vad gäller 
aktiesparfonder. Utskottet finner inte skäl för någon utredning om före
tagsanknutet fondsparande av angivet slag och avstyrker alltså motionen 
även i denna del. 

Stockholm den 16 november 1983 

På näringsutskottets vägnar 

TAGE SUNDKVIST 

Närl'arande: Tage Sundkvist (c), Erik Hovhammar (m). Rune Jonsson (s), 
Sten Svensson (m). Wivi-Anne Radesjö (s). Karl-Erik Häll (s), Per Wester
berg (m), Christer Eirefelt (fp), Jörn Svensson (vpk), Birgitta Johansson 
(s), Ivar Franzen (c). Sture Thun(s), Bo Finnkvist (s), Sylvia Pettersson (s) 
och Ulla Voss-Schrader (m). 

Avvikande meningar 

1. Allmänna synpunkter 

Tage Sundkvist (c), Erik Hovhammar (m), Sten Svensson (m). Per 

Westerberg (m), Christer Eirefelt (fp), Ivar Franzen (c) och Ulla Voss

Schrader (m) anser att den del av yttrandet - under rubriken Allmänna 

synpunkter - som börjar med "Det är" och slutar med ''detta förslag" 

bort ha följande lydelse: 
Näringsutskottet delar den i alla tre motionerna uttryckta uppfattningen 

att riksdagen bör avslå regeringens förslag om allemanssparande och be
sluta att ett skattesparande av nuvarande typ skall vidmakthållas. I vad 

mån därvid vissa ändringar bör genomföras beträffande sparstimulansens 
omfattning och konstruktion är en fråga som faller utanför näringsutskot-
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tets område. Utskottet vill understryka att skattefondssparandet har visat 
·sig vara en utomordentligt effektiv väg att åstadkomma ett tillskott av 

riskkapital till näringslivet. inte minst därigenom att stora nya grupper har 
engagerats i aktiesparande. Regeringens förslag innebär att ett framgångs

rikt system slås sönder. Sparstimulansen blir otillräcklig. och aktiesparan
dets relativa position i sparsystemet försvagas jämfört med vad som nu 

gäller. Det är uppenbar fara för att allemanssparandet kommer att leda till 

brist på riskkapital för näringslivet. Symtomatiskt är att regeringen har 

funnit särskilda. mycket kostnadskrävande informations- och utbildnings

insatser nödvändiga för att allemanssparandet - och i synnerhet sparandet 

i kapitalsparfonder - skall vinna anslutning. Dessa insatser kan avvaras 

om det hittillsvarande sparsystemet bibehålls. Därigenom skapas också 

förutsättningar för en betydande ytterligare ökning av hushållens bidrag till 

näringslivets försörjning med riskkapital. En viktig bieffekt är att nya 

grupper inom befolkningen genom sitt aktiesparande får vidgad inblick i 

näringslivets förhållanden. Det föreslagna nya sparsystemet. allemans

sparandet. innebär en inbjudan till placering av medel från skattesparan

det. något som kommer att kraftigt reducera andelen nysparande inom 

systemet. 

2. Sammansättningen av aktiesparfondernas styrelser 

Erik Hovhammar. Sten Svensson, Per Westerberg och Ulla Voss
Schrader (alla ml anser att den del av yttrandet - under rubriken Lagför

slag - som börjar med "Utskottet finner" och slutar med "i bankbolaget" 

(i förslag till ändrad lydelse av 10 § lagen om aktiesparfonder) bort ha 

följande lydelse: 
Såsom anförs i motion 1983/84:41 (fp) bör regeln att regeringen skall 

utse vissa styrelseledamöter slopas. Representationen för fondbolagets 

ägare bör på de grunder som framgår av motion 1983/84: 37 (m) stärkas. 

Utskottet ansluter sig till uppfattningen att bolagsstämman bör utse lika 

många styrelseledamöter som fondandelsägarstämman. Detta förutsätter 

en föreskrift om att styrelsen skall hajämnt antal ledamöter. Minimiantalet 
bör enligt utskottets mening bestämmas till sex. Samma bör gälla för 

företagsanknutna aktiesparfonder. Särbestämmelsen för dessa i 10 §första 

stycket blir därmed överflödig. Utskottet föreslår sålunda att 2 och 10 §§ 

samt övergångsbestämmelserna utformas enligt alternativt förslag i det 

följande: 
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Alternatil't förslag 

2 § 

Aktiesparfond förvaltas - - - detta ändamål. 

54 

Styrelsen för fondbolaget skall Styrelsen för fondbolaget skall 
bestå av min.I'! .1)11 ledamöter. Av bestå av jiimnt antal ledamöter, 
dessa skall flertalet och bla11d dem minst sex. Av dessa skall hii(ften 
ordfiira11de11 väljas av en fondan- väljas av en fondandelsiigar-
dclsägarstämma, som skall hållas stämma, som skall hållas årligen. 
ftrligen. A 1• de ii1·riga ledamöterna För de av fondandclsägarstämman 
utses t1·il a1· regeri11ge11 och minst valda ledamöterna skall stämman 
e11 m· bolagsstiimma11 i fondhola- välja suppleanter. 
get. för de av fondandelsägarstäm-
man valda ledamöterna skall stäm-
man viilja suppleanter. 

Fondandelsägarstämmans val - - - en fondandelsägarstämma. 
I hcslut - - - av fondandelsägarstämman. 

10 § 

Fiir\'{/ltar ett fimdbolag uteslu
tande en eller flera fiiretagsa11kn11t-
11a aktiesparfonder, gäller i stället 
fiir 2 § a11dra stycket att styrelsen 
förfo11dbolaget skall bestå av mi11st 
fem ledamöter samt att flertalet 
och bland dem ordföra11den skall 
rii(jas m· fo11da ndclsiiwirstii mm an. 
Ö1•rir.:r1 ledamiiter 1·ii(j.1· m· bolags
.1·tiimma11 i fimdbolaget. Minst en 
ledamot skall vii(jas ai· bolagsstiim
ma11. Fiir de lll' fimdandelsiigar
stiimman 1·a!da ledam1Jterna skall 
stiim111a11 1·ii(ja s11pplea11ter. 

Om ett - - - - - - - .:... - - - - - - - - - - - denna fond. 
Utan hinder - - - - - - - - - - - - - - - - - i hankbolagct. 

Denna dag - - - - - - - - - - - - - - - - - - I april 1984. 
En styrelse i fondbolag, vilken En styrelse i fondbolag, vilken 

valts före lagens ikraftträdande, valts före lagens ikraftträdande, 
kvarstår utan hinder av 2 ~ andra kvarstår utan hinder av 2 § andra 
stycket och 10 § fiirsta stycket un- stycket under den tid valet avser. 
der den tid valet avser. Bestämmel- Bestämmelserna i 2 § tredje och 
serna i 2 § tredje och fjärde stycke- fjärde styckena tillämpas inte förr-
na tillämpas inte förrän styrelse en- än styrelse enligt denna lag första 
ligt denna lag första gången har gången har valts. 
valts. 

De styrelseledamöter - halva antalet - som inte enligt 2 § skall väljas 

av fondandelsägarstämman kommer, såsom föreskrivs i 8 kap. I § aktiebo

lagslagen, normalt att väljas av bolagsstämman. Liksom f. n. bör det emel-
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lertid inte föreligga hinder för att det i bolagsordningen kan föreskrivas att 

en eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt. 

3. Sammansättningen av aktiesparfondernas styrelser 

Tage Sundkvist (c). Christer Eirefelt (fp) och Ivar Franzcn (c) anser att 

den del av yttrandet - under rubriken Lagförslag - som börjar med 

"Utskottet finner" och slutar med "i bankbolaget'' (i förslag till ändrad 

lydelse av 10 *lagen om aktiesparfonder) bort ha följande lydelse: 

Såsom anförs i motion 1983/84: 41 (fp) bör regeln att regeringen skall 

utse vissa styrelseledamöter slopas. Minimiantalet ledamöter bör därvid 

bestämmas till fem. Siirbestämmelsen i 10 §första stycket för de företags

anknutna aktiesparfonderna blir därmed överflödig. Det kan f. ö. anmärkas 

att denna bestämmelse utesluter möjligheten att det - enligt 8 kap. I § 

aktiebolags lagen ( 1975: 1385) - i bolagsordningen kan föreskrivas att en 

eller flera styrelseledamöter skall utses på annat sätt än av bolagsstämman. 

I propositionen har inte angivits något skäl för denna skillnad i förhållande 

till nuläget och till den föreslagna lydelsen av 2 §. Utskottet föreslår att 2 

och 10 §§ samt övergångsbestämmelserna utformas enligt altematfrt fiir

slag i det följande: 

Alternativt fi'irslag 

2 § 

Aktiesparfond förvaltas - - - detta ändamål. 
Styrelsen för fondbolaget skall Styrelsen för fondbolaget skall 

bestå av minst sju ledamöter. Av bestå av minst fem ledamöter. Av 
dessa skall flertalet och bland dem dessa skall flertalet och bland dem 
ordföranden väljas av en fondan
delsägarstämma. som skall hållas 
årligen. AI' de öi•riga ledamöterna 
utses fl•å av regeringen och minst 
en av bolagsstämman i fondbolaget. 
För de av fondandelsägarstämman 
valda ledamöterna skall stämman 
välja suppleanter. 

ordföranden väljas av en fondan
delsägarstämma. som skall hållas 
årligen. Minst en ledamot skall väl
ja.1· av bolagsstämman i fondbola
get. För de av fondandelsägarstäm
man valda ledamöterna skall stäm
man välja suppleanter. 

Fondanddsägarstämmans val - - - en fondandelsägarstämma. 
I beslut - - - av fondandelsägarstämman. 

10 § 

Förl'altar ett fondbolag uteslu
tande en eller flerafön'ta[?stmknut
na aktiesparfonder, gäller i stället 
för 2 § andra stycket att styrelsen 
för fondbola[?et skall bestå m· minst 
fem ledamöter samt att flertalet 
och bland dem ordföranden skall 
1•ä(ias m· fondandelsägarstämman. 
Öl'riga ledamöter i·ä/js lll' bolal(s-
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R<'gcringens fiirslag Alternatil·t j{'irsla1: 

stiimman i fondholaget. A-finst en 
ledamot skall 1·ii{ias m· holapstiim-
man. Fiir de m· .fimdandelsiigar-
stiimman \'{ilda ledamiitcma skall 
stiimm1111 1·ii(ia S11f1f1/ea11ter. 

Om ett - - - - - - - - - - - - - - - - - - - denna fond. 
Utan hinder - - - - - - - - - - - - - - - - - i bankbolagct. 

Denna dag - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 april 1984. 

En styrelse i fondbolag. vilken · 
valts före lagens ikraftträdande. 
kvarst{tr utan hinder av 2 * andra 
stycket och 10 * fhrsta stycket un
der den tid valet avser. Bestämmel
serna i 2 ~ tredje och fjärde stycke
na tillämpas inte förrän styrelse en
ligt denna lag första gången har 
valts. 

En styrelse i fondbolag, vilken 
valts före lagens ikraftträdande. 
kvarstår utan hinder av 2 ~ andra 
stycket under den tid valet avser. 
Bestämmelserna i 2 ~ tredje och 
fjärde styckena tillämpas inte förr
än styrelse enligt denna lag första 
gången har valts. 

4. Förslag till lag om allemanssparande 

Tage Sundkvist (c). Erik Hovhammar (m). Sten Svensson (m). Per 
Westerberg (m), Christer Eirefelt (fp). Ivar Franzen (c) och Ulla Voss

Schradcr (m) anser att den del av yttrandet - under rubriken Lagförslag -

som börjar med "Utskottets ställningstagande" och slutar med "om alle

manssparande" bort ha följande lydelse: 

Av vad som tidigare har anförts framgår att näringsutskottct - i enlighet 
med yrkanden i de tre motionerna - tar avstånd från förslaget om alle

manssparande. Någon särskild kommentar från utskottets sida till försla
get till lag om allemanssparande är därför inte motiverad. Det kan emeller

tid noteras att de anmärkningar mot förslaget till lag om ändring i lagen om 

aktiesparfonder som har framförts i det föregående i sak också är tillämpli
ga på motsvarande punkter i förslaget till lag om allemanssparande. 

5. Maximering av antalet andelsägare i aktiesparfond 

Erik Hovhammar (m), Sten Svensson (m). Per Westerberg (m), Christer 

Eirefelt (fp) och Ulla Voss-Schrader (m) anser att den del av yttrandet -

under rubriken Önskemål om utredning - som bör:iar med "Förslaget om" 

och slutar med "någon åtgärd" bort ha följande lydelse: 

Utskottet finner ingen anledning till en sådan begränsning och avstyrker 

alltså motionen i nu angiven del. 
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6. Maximering av antalet andelsägare i aktiesparfond 

Tage Sundkvist (c) och [var Franzen (c) anser att den del av yllrandet -

under rubriken Önskemål om utredning - som bö1jar med "Förslaget om" 
och slutar med "någon åtgärd" bort ha följande lydelse: 

Utskottet finner det angeläget att frågan om en sådan begränsning prö

vas med sikte på en komplettering av lagen om aktiesparfonder i detta 

avseende. 

7. Företagsanknutna aktiesparfonder i icke börsnoterade företag 

Tage Sundkvist (c), Erik Hovhammar (m), Sten Svensson (m), Per 

Westerberg (m), Christer Eirefelt (fp). Ivar Franzen (cl och Ulla Voss

Schrader anser att den del av yttrandet - under rubriken Önskemål om 

utredning - som börjar med "Av vad" och slutar med "denna del" bort 

ha följande lydelse: 

Utskottet finner motionärernas förslag välbefogat och anser att riksda

gen bör göra en framställning till regeringen om att den angivna frågan skall 

utredas. 
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