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den med anledning av proposition 1983/84: 26 väckta motionen
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Utskottet har inhiimtat yHranden i ärendet från konstitutionsutskottet
(KU 1983/84: 2 y), skatteutskottet (SkU 1983/8-1: 5 yl, lagubkottet 1LU
1983/84: I y). socialförsiikringsuhkottct ISfU 1983/84: 3 yl. niiringsutskotRiksc/agc11 1983!8-J. 5
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tet (NU 1983/84: 5 y) och arbetsmarknadsutskottet (AU 1983/84: I y).
Yttrandena återfinns som hilagorna 1 -6 till detta betänkande.

Propositionen
I propositionen har regeringen (finansdepartementet) efter föredragning
av statsrådet Kjell-Olof Feldt föreslagit riksdagen att anta vid propositionen fogade förslag till
I.
2.
3.
4.

lag om vinstdelningsskatt,
lag om ändring i lagen ( 1979: 609) om allmän investeringsfond,
lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370),
lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt,
5. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272),
6. lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623),
7. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
8. lag med reglemente för allmänna pensionsfonden,
9. lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring,
10. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385),
11. lag om ändring i lagen ( 1979: 648) om procentsatser för uttag av
avgift under åren 1980-1984 till försäkringen för tilläggspcnsion.
Lagförslagen under I - 7, 8 såvitt avser 17, 27, 28, 31 samt 34-39 **och
9 har granskats av lagrådet som vidtagit vissa ändringar.
Lagförslaget under 7 om ändring i skattebrottslagen (1971:69J har av
finansutskottet överlämnats till justitieutskottet, som behandlar det i betänkande JuU 1983/84: 12.
De vid propositionen fogade lagförslagen i de delar de behandlas i detta
betänkande har följande lydelse:
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Förslag till
Lag om vinstdelningsskatt
Härigenom föreskrivs följande.
I § Svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker och svenska ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter skall erlägga
vinstdelningsskatt enligt denna lag. Skatt skall dock inte erläggas av livförsäkringsanstalter och inte heller av bostadsföretag som avses i 24 § 3 mom.
kommunal skattelagen ( 1928: 370) eller av företag som avses i 53 ~ I mom.
första stycket d nämnda lag.
Skatten tillfaller staten och förs till allmänna pensionsfonden.
2 § Vinstdelningsskatten är 20 procent av vinstdelningsunderlaget. Detta
underlag är företagets reala vinst till den del vinsten överstiger fribeloppet.
Fribeloppet är 6 procent av företagets lönekostnader Oönebaserat fribelopp) eller - om företaget så önskar - 500000 kronor (fast fribelopp).
Företag mellan vilka intressegemenskap råder I moder- och dotterföretag
eller företag under i huvudsak gemensam ledning) får dock tillsammans
tillgodoräknas högst ett fast fribelopp. Det fasta fribeloppet skall i första
hand tillgodoräknas del före.tag inom gruppen som har den störsla reala
vinsten savida inte yrkande framställs om att fördelningen skall ske på
annat sätt. Har Jet lönebaserade fribeloppet utnyttjats bortfaller rätten till
fast fribelopp för övriga företag inom gruppen.
Med real vinst avses företagets nominella resultat sedan detta minskats
med intlationsavdrag för företagets inventarier. byggnader. markanläggningar och lager enligt 4 och 5 ~§ samt justerats med hänsyn till intlationseffekter på företagets monetära tillgångar och skulder enligt 6 §.
Vid tillämpning av andra och tredje styckena skall, såvitt gäller företag
som redovisar inkomst av handelsbolag, hämyn tas till så stor andel av
handebholagets lönekostnada, tillgångar och skulder som motsvarar företagets andel av handelsbolagets inkomst.
3 § Det nominella resultatet är företagets beskattningsbara inkomst eller
beriiknade flirlust vid taxeringen till statlig inkom•askatt sedan detla belopp minskats med hesk.tttningsåreh inkomstskatt samt. i den man inkomsten eller förlusten p~t\erkat-; av nedan angivna poster.
I. ökats med pMörd kommunalskatt,
~ minskats med re~titueraJ. avkortad eller :ivskriven kommunalskatt.
3. ökats med avdrag för tidigare ärs förlust.
4. ökah med avdrag för aktieutdelning,
5. ökats med investeringsavdrag. särskilt forskning~avdrag LKh exporl kred ila vd rag.
6. ökats med belopp varmed lagerreserv. resullatutjämningsfond eller
annan liknande reserv i.ikat samt
7. minskats m~d hdopp v;trmed lagerre.,erv. resultalutjämningsfond eller ann<tn liknande reserv minskat.
Med heskattningsareh inkomshkatl avses summan av 32 pnx:enl a\·
fiiretageh till statlig inklimst--kall he-,kaltningshara inkonhl od1 -~() pr11<.:cn1
av företagets till kommun;il inkom~tskall beskallningshara inkomst.
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lntlationsavdragel för inventarier ;ir in\ enlariernas skallem;issiga
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restvärde vid beskattningsårets ingång multiplicerat med det enligt 7 ~
fastställda inflationstalet för beskattningsåret. Med inventarier avses tillgångar som behandlas enligt bestämmelserna i punkterna 3-6 av anvisningarna till 29 kommunabkattelagen ( 1928: 370).
Inflationsavdraget för byggnader utgör skillnaden mellan realt beräknade värdeminsknings- och utrangeringsavdrag och de avdrag för byggnader
som företaget tillgodoräknats enligt punkterna 3 och 6 av anvisningarna till
'.!2 §. punkterna 2 a och 4 av anvisningarna till 25 § och punkt 7 av
anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen.
Intlationsavdraget för markanläggningar utgör skillnaden mellan realt
beräknade värdeminsknings- och utrangeringsavdrag och de avdrag för
markanläggningar som företaget tillgodoräknats enligt punkterna 4 och 6
av anvisningarna till 22 § och punkt 16 av anvisningarna till 29 § kommunalskattclagen.
De reala avdragen beräknas genom att tillgodoriiknade avdrag multipliceras med det enligt 7 §fastställda omräkningstalet avsernde dc:t beskattningsår då byggnaden eller markanläggningen anskaffades.
Inflationsavdrag enligt denna paragraf medges inte i fräga om egendom
som utgör omsiittningstillgång i rörelse.

*

5 § lntlationsavdraget för lager utgör lagrets värde vid beskattningsårets
ingång multiplicerat med beskattningsårets inflationstal. Med lagrets värde
avses det belopp varmed lagret och liknande omsättningstillgångar tagits
upp i riikenskaperna före avsättning till lagerreserv och liknande rest:rv.
Inllationsavdrag enligt första stycket medges inte i fråga om lager av
obligationer. lånefordringar och andra monetära tillgångar. Sildana tillg:'ingar skall. oavsett om de utgör omsättningstillgångar eller inte. beaktas
vid tillämpningen av 6 §.
6 § Vid beräkning av den reala vinsten skall det nominella resultatet
1. ökas med ett belopp motwar<inde företagets monetära skulder vid
bcskattningsf1rets ingang multiplicernt med heskattningsi1rets inllationstal
och
2. minskas med ett belopp motwarande företageh monetiira tillg<ingar
vid beskattningsiirets ingiing multiplicerat med beskattningsilrds inflationstal.
De monetära skulderna iir
I. viixcl-. leverantörs- och skatteskulder.
~ upplupna kostnader och förutbetalda intiikter.
3. förskott frän kunder.
4. avsiittningar till pensioner.
5. avsiittningar till invcsteringsfond enligt lagen ( 1979: 609) om allmiin
inveslcring,fond L)Ch annan liknande fond ~amt
h. Livriga skulder.
Som monetiira ... kuldcr riiknas belopp 'L'm under bcskattningsiiret uhkiftah till fiirelagch ;igare.
De monctiira tillgiingarn;1 iir
I. ka"a- och banktillgodohavanden.
" 11blig;1tioner. limefordringar och liknande tillg[1ngar.
). vii.xelfordrinµar och kundfordringar.
4. fi>ruth.:talda kPstnadcr och uprlupna intiikter.
~ fiihkl>tt till leverantörer.
6. vanlct a\ inte fordig-,tiillda hyggnadcr, markanliiggningar och invcnt;irin '>1Hn inte utgi>r 1•ms;i1t11inµ ... 1illgangar i rörelse ... amt
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7. övriga fordringar.
Som monetära tillgångar räknas beskaltningsårets nominella resultat om
det är positivt samt vad företaget uppburit under heskattningsåret för
aktier som utgefö i samband med ökning av företagets aktiekapital. Rader
intressegemenskap mellan ett företag som erlagt betalning för utgivna
aktier och det företag som ökat sitt aktiekapital skall det erlagda beloppet
dock inte räknas som monetär tillgång. Vad nu sagts om vad som uppburits
vid ökning av aktiekapital gäller också i fråga om ökning av insatskapital i
ekonomisk förening.
De monetära skulderna får inte tas upp till lägre värde och de monetära
tillgångarna får inte tas upp till högre värde än vad de tagits upp till vid
räkenskapsårets ingång.
7 § Med beskattningsårets inflationstal avses det tal som uttrycker den
allmänna prisutvecklingen sedan föregående år. Omräkningstalet anger
förhållandet mellan beskattningsårets prisläge och p risläget under tidigare
beskattningsår.
Beräkningen av den allmiinna prisutvecklingen skall göras med ledning
av en på konsumentprisindex grundad indexserie. Regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer fastställer årligen inflationstal och omräkningstal.
Vid beräkning av inflationstal och omräkningstal skall även ett brutet
räkenskapsår anses sammanfalla med året närmast före taxeringsåret.
Omfattar beskattningsåret annan tid än tolv månader eller taxeras företaget för mer än ett beskattningsår skall dock inflationstalet justeras så att
det per månad motsvarar en tolftedel av det för helår fastställda talet.
Motsvarande justering skall göras vid beräkning av fast fribelopp.
0

8 § Vinstdelningsunderlaget avrundas nedåt till helt tusental kronor.
Vinstdelningsskatt utgår i helt antal kronor, varvid öretal bortfaller.
Beteckningar som används i kommunalskattelagen (1928: 370) och lagen
( 1947: 576) om statlig inkomstskatt har samma betydelse i denna lag om
inte annat anges eller framgår av sammanhanget.
9 § Ett företag som enligt I ~ skall erlägga vinstdelningsskatt är skyldigt
att i sin självdeklaration lämna uppgifter till ledning för beräkning av
vinstdelningsunderlag. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.
IO § Bestämmelserna i taxcringslagen ( 1956: 623) om taxering för inkomst och förmögenhet skall gälla i fråga om bestämmande av vinstdelningsunderlaget. Bestämmelserna om särskilda avgifter i nämnda lag skall
dock inte tillämpas. Ändras taxeringen till statlig inkomstskatt genom dom
av liinsrätt. kammarrätt eller regeringsrätten skall domstolen även besluta
om den ändring av vinstdelningsunderlaget som föranleds härav.
I fråga om debitering och uppbörd av skatten gäller bestämmelserna i
uppbörd slagen ( 1953: 27'2). Vidare tillämpas 51 ~lagen ( 1959: 5521 om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen ( 1981: 691 lom socialavgifter på vinstdelningsskatten. Riksförsäkringsverket får dock som förskott tillgodoföra sig
70 procent av summan av den vinstdelningsskatt som kan beräknas bli
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debiterad under året. Riksskatteverket skall före utgången av juli månad
lämna riksförsäkringsverket uppgift om den beräknade skatten.
Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tillämpas första gången
vid 198.5 års taxering. Därvid iakttas följande.
I. Lagen tillämpas inte vid taxering för beskattningsår som har börjat
före ikraftträdandet.
2. Vid omräkning enligt 4 § skall byggnader och markanläggningar. som
anskaffats före ingången av år 1973, anses anskaffade år 1973.

7
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Förslag till

Lag om ändring i lagen (1979: 609) om allmän investeringsfond
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1979: 609) om allmän investeringsfond1
dels att i 16 §ordet "styrelsen"' skall bytas ut mot "verket",
dels att I och 4 §§skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Nul'(lrande lydelse

f
Vid beräkning av nettointäkt av
fastighet eller av rörelse enligt
kommunalskattelagen (1928: 370)
och lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt har svenskt aktiebolag.
svensk ekonomisk förening, svensk
sparbank och svensk ömsesidig
skadt:försiikringsanstalt rätt till avdrag enligt denna lag för belopp
som i räkenskaperna har avsatts till
allmän investeringsfond. Sparbank
får i balansräkningen ta upp allmän
investeringsfond under benämningen investeringskonto.
Bostad~jåretag som avses i 24 §
3 mom. kommunalskattelagen kan
inte få m·drag för avsättning till investeringsfond.
Ett företag kan för visst beskattningsår inte få avdrag för avsättning till
allmän investeringsfond i mer än en förvärvskälla.

Vid beräkning av nettointäkt av
jordhruksfastighet eller av rörelse enligt kommunalskattelagen
( 1928: 370) och lagen ( 1947: 576) om
statlig inkomstskatt har svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk . förening och svensk sparbank rätt till
avdrag enligt denna lag för belopp
som i räkenskaperna har avsatts till
allmän investeringsfond. Sparbank
får i balansräkningen ta upp allmän
investeringsfond under benämningen invcsteringskonto.

Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, statens industriverk
kan besluta att allmän investeringsfond skall eller får tas i anspråk för
ändamål som avses i 5 § första stycket. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande. statens industriverk kan vidare besluta att belopp som
framdeles avsätts till allmän investeringsfond får tas i anspråk. Beslut som
nu sagts får avse endast den tid och skall förses med de villkor i övrigt som
läget på arbetsmarknaden eller andra förhållanden motiverar. Beslut kan
gälla samtliga företag, företag av viss beskaffenhet eller visst eller vissa
företag.
Allmän investeringsfond som har
Allmän investeringsfond som har
avsatts i viss förvärvskälla får tas i
avsatts i viss förvärvskälla får tas i
anspråk i samma förvärvskälla eller
anspråk i samma förvärvskälla eller
i annan förvärvskälla inom ini annan förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet och
komstslagenjordbruksfastighet och
rörelse. Regeringen eller, efter rerörelse. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. statens
geringens bemyndigande, statens
1

Senaste lydelse av 16 § 1983: 668.
Jvdelse 1981: 299 .
Senaste lydelse 1983: 668.

~Senaste
.1
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N111·arande lydelse

Föresla!;fen lydelse

industriverk kan dock, om särskilindustriverk kan dock, om särskilda skäl föreligger. medge att allmän
da skäl föreligger. medge att allmän
investeringsfond tas i anspråk i förinvesteringsfond tas i anspråk i anvärvskälla i inkomstslaget annan
nan förvärvskälla iin n11 sagts.
fastighet.
Företag. som ansöker om att ta allmän investeringsfond i anspråk. skall
ha berett berörda arbetstagarorganisationer tillfälle att avge yttrande över
ansökningen. Saknas sådana organisationer. skall i stället de anställda på
lämpligt sätt beredas tillfälle att avge yttrande. Yttrandena skall fogas till
ansökningen.
Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tillämpas första gången
vid 1985 års taxering.
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Förslag till

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen ( 19~8: 370)
dels att 35 ~ I mom. skall ha nedan angivna lydcl~e.
dds att i lagen skall införas en ny bestämmelse. 46 li 5 mom .. av nedan
angivna lydelse.

N111·arande lvddse

Fiirc.1lagen lydelse

35 !i
I 1110111. 1 Till intäkt av tillfällig förviirvsverksamhet hänförs
I) intäkt som skattskyldig haft av annan forviirvskiilla än förut har
nämnts och som inte heller utgör intäkt av kapital.
2l sådan lotterivinst som inte är frikallad från beskattning enligt 19 ~3) restituerade. avkortade eller
~l restituerade. avkort;1de eller
avskrivna egenavgifter enligt lagen
avskrivna egenavgifter enligt lagen
I 1981: 691) om socialavgifter. som
(1981:691) om socialavgifter, som
inte utgör intäkt av jordbruksfasinte utgör intäkt av jordbruksfastighet eller rörelse, i den mån avtighet eller rörelse. i den mån avdrag har medgetts för avgifterna.
drag har medgetts för avgifterna.
och
./) restitul'l"ad. al"kortad cllcr 111"skril·e11 1·instdelningu/..a11 i den
må11 ·m·drag har metlf!l'll.I" .fi"ir .1katren. och.
4! vinst
i den omfattning som
5 J vinst - i den omfattning som
anges i 2-4 mom. - genom icke
anges i 2-4 mom. - genom icke
yrkesmässig avyttring ( rea 1isa yrkesmässig avyttring I rea 1isa tionsvinst).
tionsvinstl.

Har sådan Ji1sion mellan aktieholag elll'I" .fi"ireni11g11r iigt rum. som
anes i 28 3 mom ...1/..all restituaad. m·kortad eller m·skri1·e11
s/..att, som enligt 1·11tl m·an .l'llf:tS
skulle ha utgjorr skarrepliktig intiikt
· .fi"ir dollerho/aget elll'I" den 1"il'erlåtandc fiireninge11. 11tg1)ra skattepfiktiK intiikt fiir moderholagct eller
den ii1·crtagande fiire11inf.:1'11. Vad
1111 .111gts s/..all iiga 111ot.11·ar1111de
1illiimp11i11g 1·id ji1.1ion mellan sparhanka e11/igt 78 lage11 ( 1955:416)
om sparhanker samt d<I el/ hankaktieho/af.:s hela hankriirelse h1·ertagits m· ett annat ha11khola1< eller err
.fi"irsiikringsholags hela .fiirsiikri11gshestå11d c°il'crtagits m· err annat fiirsäkring.1·ho/ag och heloppet i fräga
icke uppgetts till hcs/..:a11ni11g hos
det ii1·er/åtande holagl'/.

*

*

1

Senasrc lydelse 1981: 1150.
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N111·llrw1de lrdel.H'

46

~

5 mo m . I hemortskommunen
får .1kattskvldig giira m·drag för
1·i11.1·tdelni1wukatt som har påförts
den skattskyldige 1111der året före
taxeringsäret. Bestämmelserna i 4
mom. gäller ock.1·ä i frtlRa om sådant a1·drax.
Har sdda11f11sion mellan aktieholag eller fiireningar iigt mm, som
m·.1es i 28 § 3 mom., iiger moderholaget eller den ö1·ertagande fiir01ingen ätnj11ta m·draR .fdr sådan
holagets elll:'r den ii1·erlåtande föreningen.\ skatt som sk11lle ha 1•arit
a\'drag.\)~ill får dotterholaget eller
den 1)1·erlåtande föreningen. 1/ad
n11 .HIRt.1· skall iiRa mots1·w·andc
tillämpning 1·id fi1sion mellan sparh1111ka enligt 78 §lagen (/955:416)
om sparbanker samt då ett hankaktiebolags hela hankrörelse ii1·ertagits a1· ett annat hankholag eller ett
jiirsiikri11;.:shulags hela försiikringshestdnd 1"il'ertagits m· el/ annat fiirsiikringsholag och det ö1·erlåtande
holaget l/\'.\tär ji-än att yrka m•draget ifråga.

Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tillämpas första gången
vid 1985 års taxering.
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4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1947: 5761 om statlig inkomstskatt
Härigenom föreskrivs att 4 § I mom. lagen l 1947: 5761 om statlig
komstskatt 1 skall ha nedan angivna lydelse.

in-

Föreslagen lvdel.1e

Ntll"arande lydelse

4

*

I mo m. 2 Från sammanlagda beI mo m. Från sammanlagda beloppet av den skattskyldiges inloppet av den skattskyldiges inkomster från olika förvärvskällor
komster från olika förvärvskiillor
får. med iakttagande av föreskriften
får. med iakttagande av fi.\reskriften
in *·avdrag göras för underskott i
i 2'.! *·avdrag göras för underskott i
förvärvskälla. Vidare får annan
förviirvskälla. Vidare fär annan
skattskyldig än fysisk person.
skattskyldig än fysisk person.
dödsbo och familjestiftelse avdrag
dödsbo och familjestiftelse avdrag ·
för allmän kommunalskatt och
för allmän kommunalskatt som har
påförts den skattskyldige under
1·i11stdelni11gss/.:att som har påförts
året före taxeringsåret. I fråga om
den skattskyldige under året före
underskott i förvärvskälla iakttas
taxeringsåret. I fråga om underatt
skott i förviirvskiilla iakttas att
I) avdrag för realisationsförlust får göras endast från realisationsvinst
eller iotterivinst,
'.!I avdrag inte får göras för underskott av fastighet eller rö1 el se i utlandet.
3l avdrag inte får göras för underskott på grund av avskrivning av skepp
eller luftfartyg eller på köpekontrakt. som avser sådan tillgång. i vidare
mån än som följer av 46 ~ I mom. kommunalskattelagen ( 1928: 370).
4) avdrag inte får göras för underskott i den mån hänsyn till det har
tagits vid beräkning av sjömansskatt.
Skallskyldig. som har varit bosatt här i riket under hel<1 beskallningsåret
eller del av detta, får avdrag för periodiskt understöd. egenavgifter. försäkring~premier m. m. i den omfattning som anges i 46
'.! mom. kommunalskattclagen.

*

Har sådan fusion mellan aktiebolag eller föreningar ägt rum, som i
'.!8 ~ 3 mom. ji"ir1·ta eller andra
stycket kommunalska11elagen av~es. äger moderbolaget eller den
övertagande föreningen åtnjuta avdrag för s<l.dan dotterbolagets eller
den överlåtande föreningens skatt,
vilken enligt första stycket skulle
ha\"{/ varit avdragsgill för dotterbolaget eller di::n överlåtande föreningen. Vad nu sagts skall äga
motsvarande tillämpning vid fusion
mellan sparbanker enligt 78 § lagen
den 3 juni 1955 om sparbanker samt

Har sådan fusion mellan aktiebolag eller föreningar ägt rum. ~om
avses i '.!8 § 3 mom. kommunalskattelagen. äger moderbolaget eller
den övertagande föreningen f\lnjuta
avdrag för sådan dotterbolagets eller den överlåtande föreningens
skatt. vilken enligt första stycket
skulle ha varit avdragsgill för dotterbolaget eller den överlåtande
föreningen. Vad nu sagts skall äga
motsvarande tillämpning vid fusion
mellan sparbanker enligt 78 § lagen
(1955:416) om sparbanker samt då
ett bankaktiebolags hela bankrö-

1
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 770.
' Senaste lydelse 1979: 1150.
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då ett hankaktieholags hela bankröreJ<..e övertagits av ett annat
bankbolag eller ett försäkringsbolags hela förs~ikringsbestånd övertagits av ett annat försäkringsbolag
och det överlåtande bolaget avstår
från att yrka avdraget i fråga.

rel~e

övertagits av ett annat hankbolag eller ett försäkringsbolags
hela försäkringsbestånd övertagits
av ett annat försäkringsbolag och
det överlåtande bolaget avstår från
att yrka avdraget i fråga.

Att avdrag icke är medgivet för underskott som uppkommit före eller i
samband med vissa företagsöverlåtelser framgär av punkt 6 av anvisningarna till 20 kommunalskattelagen.

*

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984 och tillämpas första gången
vid 1985 års taxering.
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Lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272)
Härigenom föreskrivs att I ~. 3 ~ I mom. och 27 ~ I mom. uppbördslagen ( 1953: 272) 1 skall ha nedan an·givna lydelse.

N1tl'llrt1nde lydelse

Fiiresla!{ell lydelse

Med skall förstås i denna lag, om
inte annat anges. statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt.
utskiftningsskatt. ersättningsskatt.
kommunal inkomstskatt. skogsvårdsavgift. egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.
hyreshusavgift. skattetilWgg och
förseningsavgift enligt taxeringslagen ( 1956: 623) samt annuitet på avJikningslån.

Med skatt förstäs i denna lag. om
inte annat anges. statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt.
utskiftningsskatt. ersiittningsskatt.
kommunal inkomstskatt. skogsvardsavgift.
1·in.11de/11i11i;sskart.
egenavgifter enligt lagen ( 1981: 691 J
om socialavgifter. hyreshusavgift.
skattetillägg och förseningsavgift
enligt taxeringslagen ( 1956: 6231
samt annuitet på avdikningslån.

Regeringen får. om siirskilda omständigheter föranleder det. föreskriva
att i samband med uppbörden av skatt skall uppbäras iiven andra avgifter
iin sådana som anges i första stycket. Har sådan föreskrift meddelats skall.
om inte annat anges. vad i denna lag stadgas angående skatt tillämpas
beträffande den avgift som avses med föreskriften.

I mo m.-' I den omfattning nedan
skall skattskyldig betala preliminiir ;katt med belopp. vilket så
nära som möjligt kan antas motsvara i den slutliga skallen ingiiende
statlig inkomstskatt, ~tatlig fiirmiigenhets,katt. egenavgifter. kommunal inkomst~katt. ~kogw;irds<IV
gift och hyreshusavgift.
ange~

27

I mo m. I den omfoltning nedan
anges skall skattskyldig betala preliminär skatt med belopp~ vilket så
niira som möjligt kan antas motsvara i den slutliga skatten ingaende
statlig inkomstskatt. statlig förmögenhetsskatt.
1·i11stde/11i11g.11·/..1111,
egenavgifter. kommunal inkomstskatt. ~kogwiirdsavgift och hyreshusavgift.
~

I 1110111. 4 Vid debitering av slutlig skatt skall iakttas:
all kommunal inkomshkatt utriiknas med ledning av den ~kattc~ah som
för inkomst;iret g;iller i beskattningsorten:
all kommunal inkomstskatt utr;iknas i en pust. varvid ~kattebeloppet viJ
t>retal ii\cr 50 avrundas uppåt tH.:h vid annat Liretal avrunuas nedåt till helt
krontal:
11fl 1·/..oi.:l'l'ard.1111".i.:!/i utriik11t1.1 enligt hnti1111111d.1l'/'llt1 i I .~ /11.r.;('11
1
L1~l'll orntn·c·ht 1972: 7'.
S..:n<1'll' ly1kh..: av la~c'n' rnhrih l'J7.J: 771.
~ Sl'na,I<' lvdehl' l'JX2: 119<>.
' S..:11i"lc l\. ,kl'..: 19X2: 1 l'Jh.
'Sen<1'k l)·dcl'l' l'JX2: 11%.
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I 1946:3:!41 om .1/..ogwtlrd.1a1'.i.:iJi:
ott hvre.1'111.1111'.i.:(fi 11tri1k1111.1 1'11-

ligt
he.1ti1mm1•/1cnu1
i
lagen
I /9X2: //94) om ln'l't'~h11.rnl'giji:
all kommunal inkomshkatt dehitcras med belopp som har uträknats av
lokal skattemyndighet i det fögderi där lieskallningsorten är be lagen:
<tlt egenavgifter debiteras med
att egenavgifter enligt lagen
ledning a1· he.1tii111melsenw i lagen
t 1981: 691) om socialavgifter debil 191\ I: 691) om sm:ialavgiftcr och p[i
te ras på grundval av uppgifter om
grundval av uppgifter om försitkförsäkringsförhållanden som lämringsforh<lllanden som lämnas av
nas av den allmänna försäkringsden allmänna försäkringskassan.
kassan. varvid öretal liortfaller;
varvid öretal bortfaller: samt
samt
att i I ~ nämnd annuitet eller. om ska1tskyldig har att erlägga nera
annuiteter. ~umman av dessa pMörs i helt antal kronor. varvid öretal
liortfaller.

Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tillämpas första g~mgen i
frilga om prcliminitr skatt för år 1984 samt slutlig skatt pä grundval av 1985
~irs t.1xering.
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Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623)
Härigenom föreskrivs att 22 § 1 mom. och nX
( 1956: 623) 1 skall ha nedan angivna lydelse.
N111·arande lydelse

~

taxeringslagen

Föreslagen lydelse
22§

I mom. ~Nedannämnda skallskyldiga äro, där ej annat följer av stadgandet i 3 mom .. skyldiga all utan anmaning till ledning för egen taxering
avlämna deklaration (sjii/i·deklarntion), nämligen:
1) aktiebolag. ekonomisk förI) aktiebolag, ekonomisk förening. sparbank. ömsesidig .1-/..adeening och aktiefond ävensom sådan
stiftelse. fond eller inrättning som Fjrsiikringsamta/1 och aktiefond
ävensom sådar. stiftelse. fonJ eller
har till huvudsakligt ändamål att
inrättning som har till huvudsakligt
tillgodose viss familjs. vissa faändamål
att tillgodose viss familjs.
miljers eller bestämda personers
vissa
familjers
eller bestämda perekonomiska intressen,
soners ekonomiska intressen,
2) annan juridisk person. om dess hruttointäkter av en eller flera förvärvskällor under beskattningsåret uppgatt till sammanlagt mins1 100 kronor.
3) fysisk person, vilkens hruttointakter av en elh:r flera förvärvskällor
under beskattningsåret uppgåll. om han varit här i riket bosatt under hela
beskattningsåret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt. till sammanlagt minst 6000 kronor och eljest till sammanlagt minst 100 kronor.
4) fysisk eller juridisk person. vilkens tillgångar av den art som anges i
3 § 1 mom. lagen ( 1947: 577 J om statlig förmögenhehskatt. vid heskattnings[in:ts utgång haft ell värde överstiganJe 400000 kronör eller, såvitt
angar sådan juridisk person som avses i 6 § I mom. b) nämnda lag. 2:'\ 000
kronor. samt
5) fysisk eller juridisk person. för vilken garantibelopp för fastighet skall
upptagas siisom skattepliktig inkomst.
Vid bedömanJet av fysi.,k ell~r
Vid bedömandet av fysisk eller
juriui'>k persons deklaratilmsskyljuridi ... k pers,ins deklarationssky 1dighet enligt punkterna 2)-4) skall
Jighet enligt punkterna 2)-4) skall
hänsyn icke tagas till siidan inkomst
hiinsyn icke tagas till st1dan inkomst
eller förmögenhet. för vilken Jen
eller förmögenhet. for vilken den
fysiska eller juridiska personen icke
fy,i~ka eller juriJiska personen icke
är skall~kylJig enligt kommunal~ir skathkyldig enligt kommunalskattelagen
I ICJ21!:370J,
lagen
skattelagen. lagen om statlig in1/CJ../7:57fJJ om statlig inkomstskatt
komstskatt eller lagen om statlig
förmögenhetsskatt.
eller lagen om statlig förmögenhetsskatt.
liar makar .... nm ingiitt iiktenskap
/1111'11 makar. som ingiltt iikknfiire ing<ingen av he ... k<11tning,iiret
-.;kap före ingången a\' beskattningsoch levt tillsi1111mans unJer större
ard lldl levt tillsamman' unJer
1
Lagen 11mtryå1 1971: .~99.
SenchlL' ly<lcl'e .,,. laµcn' rubrik 1974: 773.
~Senaste lyJel'e 1981: 1003.
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större delen därav, var for sig haft
delen därav. var för "ig haft inkomst eller förmögenhet. skall varinl·wmst eller förmögenhet. skall
vardera makens deklarationsskyldera
makens
deklarationsskyldighel bedömas med hän~.yn till madighet bedömas med hänsyn till makarnas och hut'J.1· sammanlagda inkarnas sammanlagda inkomst och
komst 01.:h förmögenhe1.
förmögenhel.
Skall skattskyldig enligt lagen om -;tatlig förmögenhetsskatt taxera~ for
förmögenhet. som tillhi.ir barn eller annan. skall hänsyn dartill tagas vid
deklaralionsskyldighetens bedömande.
Vid tilliimpning av vad i fi.irsta stycket vid )J är stadgat. skall svensk
medborgare. som under beskattning~åro:t tillhört svensk beski1.:kning hos
utländsk makt. svensk permanent delegation hos mellanstatlig organisation cller lönat svenskt konsulat eller bcski1.:kningens. delegationens eller
komulatels betjäning och som pil grund av sin tjänst varit bosatt utomlands. an'>es ha varit bosatt här i rike!. Dctsamma skall giilla sådan persons
make samt barn under 18 iir. om de har varit svenska medborgare m:h har
bott hllS honom. Person. som under beskattningsiiret tillhört foimmande
makts härvarande beski1.:kning eller lönade konsulat cller beskickningens
eller konsulatet5 betjäning och som icke varit svensk medborgare. s~I ock
s{1dan persons make. barn under 18 ar och enskilda tjiinare. om de har bott
hos honom och icke har varit wenska medborgare. anses di"iremot vid
tilliimpningcn av vad i första stycket vid JJ iir stadgat icke ha varit här i
riket bosatta.
I fråga om deklarationsskyldighet för dödsbo cfter skattskyldig. som har
avlidit under beskattnings[irct. skall tillämpas vad som skulle ha gällt för
den avlidne.

08 ~-'
Av taxeringsnämnd beslutade taxeringar skall för va1jc skattskyldig
införa'> i skattelängd.
I skattcliingden antecknas särskilt
dels i avseende p;, statlig inkom~tskall inkomst av lllik<t fiirviirvskällor
med angivande tillika i fdga om skattskyldiga som avses i 11
J mom.
lagen ( 1947: 57ol om statlig inkomshkatt huruvida inkom~ten utgi.ir Ainkomst eller B-inkomst. medgivet avdrag for underskoll i förviirvskalla.
sammanräknad nettoinkomst <summan av inkomsterna av olika förvärvskiillor. minskad med avdrag för und::rskoll l. medgivna allmiinna avdrag
~om inte avser underskott i förv:irvskiill<1. taxer<1d uch beska1tningsbar
inkom~t samt riintl'.tillägg och underlag for tilliiggsbelopp.
dels beskattningsbar inkom~! enligt 2 lagen I 19)8: 29'.'i l om sjömansskatt och enligt 1 ~ 2 mom. niimmla lag skattepliktig dagpenning samt det
antal perioder um trettio dagar för vilka den skathkyldige har uppburit
sf1dan inkomst undL·r bcskallningsiirct. samt sjömansskatteniimndens beslut om jiimkning enligt 12 4 mom. lagen om sjömansskatt.
tids i avseende pil kommunal inkomstskatt taxerad och besk;11tningsbar
inkomst.
dels beslut i övrigt. som avser forutsiittning fiir avdrag enligt 48 2 och 3
mom. kommunalskattdagen ( 1928: 370J eller för skattereduktion enligt 2
4 mom. uppbördslagcn ( 19)3: 272l.

*

*

*

*

*
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dels beslut, som avser förutsättning för skattereduktion enligt 2 lagen
(I 978: 423) om skattelättnader för vissa sparformer.
dels beslut om avräkning av utländsk skatt eller tillämpning av progressionsbestämmdscr enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning,
dels uppgift om underlag. varpå skogsvardsavgift skall beräknas,
dels uppgift om underlag, varpå hyreshusavgift skall beräknas.
de I .1 1·i11.1·1deh1i11g.rn11derlag,
dels skattepliktig och beskattningsbar förmögenhet, om skatt skall utgå
enligt 11 § lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt.
Uppgår den enligt lagen om statlig inkomstskatt beräknade taxerade
inkomsten till minst 6000 kronor för ensamstående och till sammanlagt
minst 6000 kronor för makar. som varit gifta vid ingången av beskattningsåret och under detta år levt tillsammans, skall den beräknade taxerade
inkomsten införas, även om beskattningsbar inkomst icke uppkommer.
Skattelängden skall underskrivas av lokal skattemyndighet. Den skall
därefter såvitt gäller den årliga taxeringen anses innefatta taxeringsnämndens beslut.
Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och tillämpas första gången
vid 1985 års taxering.

2
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Lag med reglemente för allmänna pensionsfonden
Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse
§ De penningmedel. som enligt 4 kap. 3 § lagen ( 1981: 691) om socialavgifter. 1 § lagen {1983: 219) om tillfällig vinstskatt samt l § lagen
( 1983: 000) om vinstdelningsskatt skall ingå till allmänna pensionsfonden.
skall förvaltas av nio styrelser. nämligen första-fjärde fondstyrelserna
samt första-femte löntagarl'ondstyrelserna.
Bestämmelser om första-tredje fondstyrelserna finns i 2-25
samt
om fjärde fondstyrelsen och löntagarl"ondstyrelserna i 26-43

**·

**

Il Första-tredje fondstyrelserna

Medelst il/delning
2 § Riksförsäkringsverket skall varje år överföra
I. till första fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifh.:r som erläggs av staten. kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt av
bolag. föreningar och stiftelser. i vilka staten. kommuner eller därmed
jämförliga samfälligheter har ett bestämmande inflytande.
2. till andra fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som erläggs av andra arbetsgivare än som har nämnts under I och som debiterats
på grundval av ett avgiflsunderlag som överstiger 225 gånger det basbelopp
som gäller enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring.
3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga tilläggspensionsavgifter
samt
4. till varje fondstyrelse~ förvaltning en tredjedel av vinsbkatten och av
vinstdelningsskatten.
Vad som sägs i första stycket 1-4 gäller med den begränsning som följer
av bestiimmelserna i 26 och 27 §§ om fjärde fondstyrelsen~ och löntagarfondstyrelsernas rätt att rekvirera medel hos riksförsäkringsverket.
Till varje fondstyrelses förvaltning skall också hänföras avkastningen av
de medel som styrelsen förvaltar.
Pe11sio11.rnthetalningar 111. m.
3 § Pensionsuthetalningar. förvaltningskostnader och andra utgifter av"ecnde försiikringen för tilläggspension skall. i den m{m andra medel inte
st<ir till föri·oganue. betala.-; genom tillskott 'iOm riksfi.ir'iiikringwerket erhiiller friin fondstyreherna. De medel som behövs for ett kalendedtr skall
tilbkjutas av var:ie fondstyrelse i förhallande till de avgit'ter som under det
niirma'it föregaende aret har överforts till de~s förvaltning.
Var:ie fondstyrelse skall med de medel som den förvaltar betala kostnaderna for dess verk'iamhet och för revision <•V dess förvaltning.

<Jrgt111i.111ti1111

-' *

Va1je foml-,tyreJ,e skall be-,t<i av nio ledamiltcr. som fiiwrdna-, a\·
regeringen. i\ v lcdami•terna ut -,es
i for-,\a fond'>lyrel-,en tre efter förslag av \amman..,lutnin!!ar. 'itllll fllrclr~i
tkr kommunerna och land-,tingskommunerna. nch tre efter fiirslag av
nb-,;1111111;111-,Ju1ning;1r av arbetstagare.
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i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare, en efter förslag av sammanslutningar som företräder konsumentkooperationen och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare samt
i tredje fondstyrelsen två efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare. fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och
två efter förslag av sammanslutningar som företräder personer vilka erlägger egenavgifter för tilläggspension.
Om förslag inte avges. förordnar regeringen ledamöter ändå.
För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant.
Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga och här i riket bosatta
svenska medborgare.
5 § Ledamöter och suppleanter förordnas för tiden intill dess balansräkning har fastställts under tredjt: året efter det då förordnandet meddelades.
Regeringen får entlediga en ledamot eller suppleant även om den tid för
vilken han är förordnad inte har gått ut.
Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans
uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han förordnats, skall
för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive suppleant
förordnas i den ordning som anges i 4 §.
6 § Av de utan förslag utsedda ledamöterna i första fondstyrelsen förordnar regt:ringen en till ordförande. I andra och tredje fondstyrelserna skall
den utan förslag utsedde ledamoten vara ordförande. Varje fondstyrelse
väljer inom sig vice ordförande.
7 § En fondstyrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen
skall också kallas samman om en ledamot begär di!t.
Styrelsen är beslutför om de närvarande vid sammanträdet är fler än
hälften av antalet ledamöter. En ärende får dock inte tas upp till behandling om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter eller, vid fö1fall för någon av
dem, en suppleant för denne har fått tillfälle att delta. i ärendets behandling.
Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Om någon ledamot i
samband med beslutet anmäler skiljaktig mening. skall denna antecknas i
protokollet.
8 § Varjt: fondstyrelse för uppdra åt enskilda ledamöter eller tjänstemän
hos styrelsen att var för sig eller tva eller flera i förening avgöra ärenden
som annars ankommer pli styrelsens egen prövning. Det åligger styrelsen
att meddela föreskrifter om den befogenhet som ett sådant uppdrag medför. Om uppdraget avser beviljande av lån skall grunderna för (angivningen
fastställas.
Uppdrag enligt första stycket far n:ir som helst [1terkallas eller inskränkas. Utan hinder av sådant uppdrag tär styrdscn själv avgöra ärenden av
varje slag.
9 §
dcra~

Fondstyrelsen far anstiilla de tj;inskrniin som behövs samt be-.t;irnma
löner och övriga anställnings villkor.

10 § Regeringen bestämmer arvoden LH:h andra ers~ittningar till ledamöter och suppleanter i fondstyrelserna.
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11 § Fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som är förenligt med den
allmänna ekonomiska politiken och med beaktande av kreditmarknadens
funktionssätt, förvalta anförtrodda medel på st1dant sätt att de blir till
största möjliga gagn för försäkringen för tilläggspension.
Fondmedlen skall placeras så att kraven på god avkastning. tillfredsställande betalningsberedskap och betryggande säkerhet tillgodoses.
12 §

Varje fondstyrelse får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i obligationer utfärdade av staten. kommuner eller därmed jämförliga
samfälligheter, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan. Svenska skeppshypolekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktiebolag som slår under tillsyn av bankinspektionen,
2. i obligationer garanterade av staten. kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter.
3. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda skuldförbindelser som har offentligen utbjudits av svenska bankaktiebolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nordiska investeringsbanken med
undantag av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrält
till nyteckning och sådana obligationer med längre löptid än ett år. som har
utfärdats av bankaktiebolag, sparbanker eller centralkassor för jordbrukskredit.
4. i andra skuldförbindelser utfärdade av staten. kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter. riksbanken, bankaktiebolag. sparbanker,
centralkassor för jordbrukskredit eller andra kreditinrättningar som regeringen godkänner. eller av bolag. föreningar eller stiftelser som i 2 § första
stycket I sägs, såvida staten, en kommun eller en därmed jämförlig samfällighet har ikläll sig borgen för förbindelserna,
5. i skuldförbindelser utfärdade av en annan fondstyrelse ~amt
6. i fordringar hos kreditinrällningar i enlighet med bestämmelserna om
återlån.
13 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller
för att tillgodose kravet pa iindamålsenlig förvaltning får fondmedt:I placeras hos riksbanken, annan bank eller postgirot.
14 § Om det ar uppenbart att allmiinna pensionsfonden annars skulle lida
en avseviird förlust far en fondstyrelse. i avsikt all skydda en fordran, p{t
offentlig auktion eller fondbörs köpa in egendom som iir utmätt eller
pantsatt fi)r fordringen t.:ller överta egendom som betalning för fordringen.
Egendom Sl)ITI förvarvats p~i detta sätt skall avyttras så snart det iir lämpligt och senast dil det kan ske utan förlust.

*

IS
Fiir att tillgodose ett tillfalligt penningbehov fttr varje fondstyrelse
ta upp kredit h11s en kreditinrällning eller h•)s en annan fondstyrelse.
16 § F1u;1hlyrelserna-, rakenskap\iir iir kalender<ir.
V;njc fondstyrcl-.,c skall före den I februari varje <lr re<lovi-.,a för sin
forvaltning under foregi1e11d..: r•ikenskapsiir genom att J;imna förv<iltning-,ht:ralteh..: med r1:-.,11ltatrakning samt balan-.,r;ikning avs1:c11de sl;illningen
vid ;in:t' 1Jtg;ing.
I h;li;11hri1kning..:n 'k<ill rillgiingarna la'> upp till an,kaffning,ku,tnadcn.
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En osiiker fordran skall dock tas upp till det belopp som kan beritknas .
komma att inflyta. En värdelös fordran får inte tas upp som tillgång.
17 § Första-tredje fondstyrelserna skall årligen gemensamt göra en
sammanstiillning av övriga fondstyrelsers verksamhctsberättelser. Sammanstiillningcn skall överlämnas till regeringen före den I april året efter
räkenskapsåret.
Åter/än
18 § Riksbanken. bankaktiebolag. sparbanker. centralkassor för jordbrukskrcdit. Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan och andra kreditinrättningar som regeringen godkänner får varje år
mot bevis om fullgjord avgiftsbetalning bevilja den som erlagt avgift till
försäkringen för tilläggspcnsion enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring återlån. Detta får ske med högst hälften av de avgifter som erlagts
I. under det niirmast föregående året eller
2. under de fem närmast föregående åren. i den mån avgiftsbetalningarna inte redan utnyttjats som underlag för återlån.
Atcrlån får inte beviljas. om lånebeloppet skulle understiga femtiotusen
kronor. Återlån enligt första stycket 2 får uppgå till högst femhundratusen
kronor.
19 § En kreditinrättning. som har lämnat återlån enligt 18 §. får i samband därmed till motsvarande belopp erhålla lån från en fondstyrelse.
Umet skall lämnas av den fondstyrelse som enligt 2 § har att förvalta de
avgifter eller större delen av de avgifter för vilka återlånet beviljats. De lån
som kreditinrättningar erhåller under ett kalenderår på grund av återlån till
kommuner och landstingskommuner får uppgå till sammanlagt högst etthundra miljoner kronor.
Riintesatsen för lån från fondstyrelser till kreditinrättningar enligt första
stycket skall motsvara räntesatsen för det senaste i Sverige utgivna långfristiga statsobligationslånet. om inte regeringen har fastställt en annan
räntesats. Räntesatsen för lånet skall omprövas vart femte år under dess
löptid. En fondstyrelse och en kreditinrättning kan komma överens om att
den nya· räntesatsen skall gälla även för övriga lån vilkas räntesats skall
omprövas under samma kalenderår.
·

20 § Amortering skall varje år göras på återlån. som inte i sin helhet
föerbetalas inom ett år från utlämnande!. Varje amortering skall göras med
minst en tiondedel eller. såvitt avser återlån som beviljats med högre
belopp än hälften av närmast föregående års avgifter. minst en femtondedel av lånesumman.
Det lån som en kreditinrättning erhållit från en fondstyrelse enligt 19 §
skall återbetalas i samma takt som återlånet. Återbetalningen får dock inte
ske långsammare än som föreskrivits i villkoren för återlånet. Har ett
återlån sagts upp till betalning får kreditinrättningens lån hos fondstyrelsen
ändå, till den del det motsvarar obetald återlåneskuld. återbetalas på de
villkor som gällde före uppsägningen.
Om långivaren och låntagaren är överens får ett återlån överföras till en
annan kredilinrättning som har rät! att bevilja sådana lån.
Rel'ision
21 § För var:ie fondstyrelse förordnar regeringen fyra revisorer att granska styrelsens förvaltning. Av revisorerna utses en på förslag av bankin-
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spektionen och två efter samråd med de sammanslutningar som enligt 4
får föreslå ledamöter i fondstyrelsen. De revisorer som utses utan samråd
skall vara gemensamma.
Den revisor 5om utsetts utan förslag eller samråd skall som ordförande
leda revisionen.
Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita biträde.

*

22
Revisorerna förordnas för tiden intill dess balansräkning har fastställts nästa gång.
Regeringen får entlediga en revisor. även om den tid för vilken han hlivit
utsedd inte har gått ut.
Om en revisor entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat
skäl upphör under den tid för vilken han blivit utsedd. skall för den
återstående tiden en ny revisor förordnas i hans ställe.
23 ~ Regeringen beslutar om arvoden och andra ersättningar till revisorerna.

*

24
För varje kalenderår skall revisorerna avge en revisionsberättelse.
som skall överlämnas till fondstyrelsen inom en månad efter det att förvaltningsberättelsen enligt 16 ~har kommit revisorerna till handa.
Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och
resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under styrelsens förvaltning stående tillgångarna samt uppgift om anmärkning föreligger mot förvaltningsberättelsen med resultaträkning. mot balansräkningen.
mot fond~tyre!sens bokföring eller i övrigt mot fondstyrelsens förvaltning.
Om det föreligger anledning till anmärkning skall den anges i revisionsberättelsen. Revisorerna får också meddela de erinringar i berättelsen som de
anser påkallade.
En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner särskilt
uttalande påkallat får ange detta i revisionsberättelsen. om han inte avger
en särskild sådan berättelse.
25 § Sedan revisionsberättelsen har kommit fondstyrelsen till handa.
skall styrelsen genast överlämna förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen till regeringen, som före den I maj samma år skall avgöra frågan
om fastställebe av balansräkningen.

III Fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna

.ttedels rilldelni ng

*

26
Riksförsäkringsverket skall till fjärde fondstyrelsens förvaltning
överföra de medel. som styrelsen rekvirerar hos verket. Medlen avräknas
på de medel som belöper på första. andra och tredje fondstyrelserna i
förhållande till kapitalbehållningarna enligt dessa styrelsers balansräkningar avseende ställningen vid utgången av närmast föregående år.
Till fondstyrelsens förvaltning skall också. med den begränsning som
följer av 28 ~-hänföras avkastningen av de medel som styrelsen förvaltar.
De medel som överförs till fondstyrelsens förvaltning får uppga till högst
I 850 miljoner kronor.

*

27
Riksförsäkringsverket skall till varje löntagarfondstyrelses förvaltning överföra de medel som styrelsen rekvirerar hos verket. Medlen avräk-
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nas på de medel som riksförsäkringsverket enligt 2 § första stycket 1-4
skall överföra till första, andra och tredje fondstyrelserna med lika fördelning mellan dessa styrelser.
Till en löntagarfondstyrelses förvaltning får överföras dels en femtedel
av vinstskatten och av vinstdelningsskatten, dels av tilläggspensionsavgifterna ett belopp motsvarande 0,04 enheter av procentsatsen för uttag av
tilläggspensionsavgift. Summan av de medel som överförs till en löntagarfondstyrelses förvaltning får dock inte överskrida den medelsram som
anges i fjärde stycket.
Till varje löntagarfondstyrelses förvaltning skall också. med den begränsning som följer av 28 §. hänföras avkastningen av de medel som
styrelsen förvaltar.
För varje löntagarfondstyrelse är medelsramen 400 miljoner kronor år
1984 och ökar därefter årligen till och med år 1990 med ett belopp motsvarande 20000 basbelopp för respektive år enligt lagen ( 1962: 381) om allmän
försäkring.

A1·kastninR m. m.
28 § Fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna skall varje år före
utgången av maj månad till första, andra och tredje fondstyrelsernas förvaltning överföra en avkastning för närmast föregående räkenskapsår beräknad till tre procent av nuvärdet av förvaltade medel. Med nuvärdet av
förvaltade medel avses summan av de medel som styrelsen intill räkenskapsårets slut rekvirerat hos riksförsäkringsverket, omräknad efter de
förändringar av konsumentprisindex som skett från det medlen tillställdes
styrelsen och fram till räkenskapsårets slut.
För medel som en fondstyrelse förvaltat under endast en del av räkenskapsåret skall den enligt första stycket beräknade avkastningen minskas i
motsvarande mån.
Avkastningen från fjärde fondstyrelsen skall fördelas mellan första. andra och tredje fondstyrelserna i förhållande till de avräkningar som har skett
enligt 26 § första stycket till och med det år som avkastningen avser.
Avkastningen från löntagarfondstyrelserna skall fördelas lika mellan första, andra och tredje fondstyrelserna.
Envar av fjärde: fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna skall
med de medel som styrelsen förvaltar betala kostnaderna för dess verksamhet och för revisionen av dess förvaltning.

29 §

OrK(tnisation
Fjärde fondstyrelsen skall bestå av tolv ledamöter som förordnas av
regeringen. Av ledamöterna utses två efter förslag av sammanslutningar
som företräder kommunerna. tre efter förslag av rikssammanslutningar av
arbetsgivare och fem efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare.
Om förslag inte avges. förordnar regeringen ledamöter änd&.
För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant.
Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga och här i riket bosatta
svenska medborgare.

30 §

31 § Varje löntagarfondstyrelse skall bestå av nio ledamöter. För ledamöterna skall finnas fyra suppleanter.
Regeringen förordnar ledamöter och suppleanter.
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Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga och bosatta här i riket.
Av ledamöterna skall minst fem och av suppleanterna minst två företräda
löntagarintressen. Vid utseendet av ledamöter och suppleanter skall det
tillses att löntagarfondstyrelserna får en regional anknytning.
32 § Ledamöter och suppleanter i fjärde fondstyrelsen förordnas för
tiden intill dess balansräkning har fastställts under tredje året efter det då
förordnandet meddelades.
Ledamöter och suppleanter i löntagarfondstyrelserna förordnas för tiden
intill dess balansräkning har fastställts under året efter det då förordnandet
meddelades.
Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans
uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han blivit förordnad,
skall för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive
suppleant förordnas i den ordning som anges i 30 och 31 §§.
33 § Av de utan förslag utsedda ledamöterna i fjärde fondstyrelsen förordnar regeringen en till ordförande och en till vice ordförande.
För varje löntagarfondstyrelse förordnar regeringen av ledamöterna en
till ordförande och en till vice ordförande.

Fiirrnlt ning
34 § Fondstyrelserna skall. inom ramen för vad som gagnar försäkringen
för tilläggs pension och är förenligt med den allmänna ekonomiska politiken
samt med beaktande av kreditmarknadens funktionssätt. förvalta anförtrödda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Placeringarna
skall syfta till att förbättra riskkapitalförsörjningen till gagn för svensk
produktion och sysselsättning.
Fondmedlen skall placeras så att kraven på god avkastning. långsiktighet och riskspridning tillgodoses.

35 § Fjärde fondstyrelsen får placera de medel som styrelsen förvaltar
1. i aktier i svenska aktiebolag med undantag av aktiebolag som driver
bank- eller försäkringsrörelse,
2. i sådana konvertibla skuldebrev eller 5kuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av aktiebolag som avses i I samt
3. i aktier i utländska aktiebolag samt i sådana konvertibla .skuldebrev
eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats
av utländska aktiebolag.
Fondstyrelsen får inte förvärva värdepapper enligt första stycket 3 i
sådan omfattning att värdepapperens sammanlagda värde kommer att
överstiga en procent av värdet av de medel som styrelsen förvaltar.
36 § En löntagarfondstyrelse får placera de medel som styrelsen fiirvaltar
I. i aktier i sven5ka aktiebolag.
2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av aktiebolag som avses i I samt
3. som riskkapital i svenska ekonomiska föreningar .

.'7 & Fjärde fondstyrelsen får inte förvärva mer än tio procent av aktierna
i ett aktiebolag, om aktierna är inregistrerade vid Stockholms fondbörs.
Har aktierna olika röstvärde. rnr fondstyrel~en inte förvärva -;törrc antal än
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aktier i bol<1get.
En löntagarfondstyrclsc får inte förvärva ~t1 miinga vid fondbörsen inregistrerade aktier i ett aktieholag att dessa uppg;ir till <illa pro<.:ent eller mer
av samtliga aktier i bolaget eller. t'm aktierna har olika riistviink. att
röstetalet för aktierna uppgi'tr till åtta pro<.:ent eller mer av ri.htetalet fi.ir
\amt liga aktier i bolaget.
38 ~ En löntagarfondstyrelse skall på begäran av en lokal facklig organisation vid ett aktiebolag i vilket fondstyrelsen har förviirvat aktier eller. om
bolaget ingiir som moderbolag i en koncern. dess svenska dotterbolag
i_ivcrli1ta itt organisationen att för högst ett itr i siinder utö\·a rfotriitt för
hiilften av aktiernas röstetal.
Om flera lokala fackliga organisationer vid ett holag eller inom en koncern hegär att fil utöva rösträtt för aktier skall löntagarfondstyrelsen i_iverliita ilt organisationerna att var för ~ig för högst ett itr i siinder utöva röstriitt
fiir sammanlagt hiilften av aktiernas röstetal. Styrelsen skall diirvid fördela
rihtriitten i enlighet med vad som överenskommits mellan organisationerna. Om nttgon överenskommelse inte har träffats. ~kall styrelsen fördela
röstriittcn med ledning av det antal medlemmar i respektive organisation
som iir anställda i bolaget och dess svenska dotterbolag.
39 ~ Om det behövs för en tillfredsställande hetalningsberedskap eller
for att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning far fondmedel placerns hos riksbanken. annan hank eller postgirot. I samma syfte får fondmedel placeras i statsskuldväxlar. skattkammarväxlar. bankcertifikat och
företagscertifikat.

Rei·i.1io11
40
För fjärde fondstyrelsen förordnar regeringen fyra revisorer att
gran~ka ~tyrelsens förvaltning. Av revisorerna utses en på förslag av
hankinspektionen och två efter samråd med de sammanslutningar som
enligt 30 *får föreslå ledamöter i fondstyrelsen.
Om ordförande och om riitt att anlita biträde gäller vad som föreskrivs i
2 I ~-

*

4i ~-·'·För varje löntagarfondstyrelse förordnar reger,ingen tre revisorer att
granska styrelsens förvaltning. Av revisorerna utses en
förslag av
hankinspektionen. Revisorer får vara gemensamma för fjärde fondstyrelsen och en eller flera löntagarfondstyrelser.
För varje löntagarfondstyrelsc utser regeringen en av de utan förslag
utsedda revisorerna att som ordförande leda revisionen.

pa

*

42
Riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket skall årligen a~ge utlåtande över fjärde fondstyrelsens och löntagarfondstyrelsernas förvaltning av medel. Utlåtandena skall överlämnas till regeringen före den I april
äret efter räkenskapsåret.

Gcmcn.1amma hcstiimmclscr

*

*

43
Föreskrifterna i 5 andra stycket. 7-10 och 14-16 9* samt 2225 ~~ gäller också i fråga om fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrclserna.
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I. Denna lag triider i kraft den I januari 1984. Genom lagen upphävs
reglementet ( 1959: 293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning.
2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har
ersatts genom en bestiimmelse i lagen f 1983: 000) med reglemente för
allmänna pensionsfonden, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
3. I samband med att regeringen utser ledamöter och suppleanter i en
kintagarfrindstyrelse hestiimmer regeringen vid vilken tidpunkt under ar
1984 som styrelsen skall starta sin verksamhet.
4. I fri1ga om iiterl{in. som avser avgifter betalda före den I januari 1978
eller <>om har beviljats före den I januari 1980. och lån till kreditinrättning
'om har beviljat <ltcrlånet gäller fortfarande 14-16 ~~ reglementet
( 1959: 293) angi\.ende allmänna pensionsfondens förvaltning i sin närmast
fi)re den I januari 1980 gällande lydelse. I fråga om lån som kreditinrättning
har erh~11lit enligt nu angivna 15 förqa stycket fä.r dock avtal träffas om
tillämpning av 19 ~andra stycket i den nya lagen.
5. I friiga om siidana liin från en fomlstyrelse till en kreditinrättning, som
hänför sig till {iterlån beviljade före den I I april 1981. gäller fortfarande
I .:'i andra stycket första meningen reglementet ( 1959: 293) angående allmiinna pensionsfondens förvaltning i sin närmast före den I april 1981
gällande lydelse.
6. I andra fall än som avses i 4 och .:'i gäller bestämmelserna i den nya
lagen i frfiga om {1terlån och lån till kreditinrättning på grund av återlån som
har hevilj;its eller sökts före ikraftträdandet.
7. Summan av de medel som enligt 27 ~ andra stycket första meningen
for överföras till en löntagarfondstyrelses förvaltning skall för är 1984
minskas med ett belopp om 20 miljoner kronor.
8. Bestämmelserna i 28 ~ skall tillämpas första gången för räkenskapsåret 1984.
9. Vid tillämpningen av 28 skall de medel som tidigare överförts till
(jiirde fondstyrelsens förvaltning beräknas till ett nuvärde for augusti 1983
av 3 042 miljoner kronor.
10. Innehar fjärde fondstyrelsen den I januari 1984 aktier i något eller
n[igra aktiebolag utöver vad som medges i 37 ~ .• får fondstyrelsen även i
fortsiittningen inneha högst samma andel av aktierna.

*

*

*
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Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring skall
införas en ny paragraf. 19 kap. 3 a §.av nedan angivna lydelse.
N111·arande lydelse

Föreslagen lydelse

19 kap.

*
*·

3a
Försäkringen .fiJr tilliiggspension
finansieras, jl'irutom genom m·g(fier som m·ses i I
m· 1·instska11
enligt lagen (f 983: 219 J om tillfiillig
l'instskall samt 1·instdel11ing.uka11
enligt lagen ( 1983:000) om 1·instdelningsska11.
Denna lag träder i kraft den I januari 1984.

28
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Förslag till

. Lag om ändring i aktiebolagslagen ()975: 1385)

I

H<irigenom föreskrivs att 9 kap. 2 och
197): I J8~ J 1 skall ha nedan angivna lydelse.
N111·on111tfr /.,·dcl.1e

3

~~

aktiebolagslagen

Fiires/<1gen lwiel.H'

9 kap.

H
Aktieägares riitt vid bolagsstämma utövas av aktieägaren personligen
eller genom omhud med skriftlig. dagtecknad fullmakt. Fullmakt gäller
högst ett <'1r från utfärdandet.
Aktieägare kan vid bolagsstämma medföra ett biträde.
Innehar i l'nliRhct med reRlementet I 1959: 293} llllRåcnde allmänna
pen.1iot1.1fiinde11.1 ji'irrn/tninR jjiirde
.fondstvrdscn aktier i vi.ut aktieho/ag, fdr e.fterJimd.11yre/sens hemyndig<mtfr riisträtt fiir aktieinnelw1·et
11t1fras genom Nt eller flera omhud .
.rnmji'ire.1/llgits m·f{1ck/ig orf.:Wli.rntion med medlemmar anställda hos
holaget.

Om fl•å eller flera styrelser i allmänna pensiot1.1f<111den fiin-altar
aktier i ctl 1·i.ut aktieho/ag filr 1·arjc
styrelse fi.Jr sig 11tö\'ll röstriitl för de
llktier stffelsen .fön·ältar. En fimdstyrelse fär jiir hiigst etl år i sänder
ih·erlclta <It en eller flera fackliga
organisationer med medlemmar
llnstiilldll hos holllget och. om holllget iir moderholaR i en koncern,
hos dess dotterholag att 1·ar ji>r sig
11tr'i1·a riistriitt fiir aktier som styrelsen fi.Jrl'liltar.

H
Ingen kan rösta for egna och andras aktier för sammanlagt mer än en
femtedel av de pt1 stämman företriidda aktierna. om ej annat följer av
holag-,ordningen.
Akticiigare Etr icke s.iälv eller genom ombud rösta i fråga om
I. talan mot honom.
2. hans bcfriebe frän skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot bolaget. cllcr
3. talan eller befrielse som avse~ i I och 2 beträffande annan. om
akticiigaren i frftgan har ett viisentligt intresse som kan strida mot bolagets.
Bcsti1mmelserna i första och andra styckena om aktieiigare tiger motsvarande tilliimpning p{1 ombud för aktieiigare.
Om 11·1i eller ffr/'(/ strrdser i all111ii1111a pe11sio11sfimdl'11 flirrnltar
aktier i ett ris.1·t aktil'ho/ag. a11.\'l's
\'l/ljl' .1tyrel.1l' fiir sig som aktieiigare 1·id 1illiim(l11i11g m· fiirsta och
tl'l'lljl' .\/_l'ck!'/111.

Denna lag iriider i kraft den I januari 1984.

1

I .a)lcn omtryckt l'llC: 739.
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11 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979: 6481 om procentsatser för uttag a\'
avgift under åren 1980-1984 till försäkringen för tilläggspension
Härigenom föreskrivs att lagen ( 1979: 6481 om procentsatser för uttag av
avgift under åren 1980-1984 till försäkringen för tilläggspension 1 skall ha
ncdan angivna lydelse.

N111·am11Je lydelse

F1irn/age11 lydd.11'

Enligt riksdagens bcslut föreskrivs. att procentsatsen för uttag
av tilläggspensionsavgift skall utgöra 12,00 procent för år 1980. 12.25
prrn:ent för ar 1981. 9,40 procent
för år 1982. 9,60 procent för år 1983
och 9,80 procent för år 1984.

Enligt riksdagens bölut föreskrivs, all procenhatsen för uttag
av tilHiggspensionsavgift skall utgöra 12.00 procent för ilr 1980, 12.25
procent för är 1981, 9.40 procent
för {ir 1982. 9 .60 procent för är 1983
och 10,00 procent för år 1984.

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. Äldre bestämmelsa gäller
fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
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Sammanfattning a\' förslaget till löntagarfonder

I propositionen föreslås att fem nya fondstyrelser. benämnda löntagarfondstyrelscr. inriittas inom ramen för allmiinna pensionsfonden. Styrd- ·
scrnas uppgift blir att förvalta en del av den allmiinna pensionsfondens
medel.
Löntagarfondstyrelserna. var oi.:h en bestående av nio ledamöter och
fyra suppleanter. tillsätts av·regeringen. Av ledamöterna skall minst fem
företriida löntagarintressen, Styrelsernas sammansiittning skall aterspegla
en regional förankring, Styrelserna skall vara oberoende av varandra och
var och en ha eget kansli.
Enligt förslaget skall löntagarfondstyrelserna i första hand använda medlen för köp av aktier i svenska företag. Möjlighet skapas Jock för fondstyrelserna att tillskjuta riskkapital även till ekonomiska föreningar. Fondernas placeringskapacitet blir av storleksordningen 2 miljarder kronor per år.
När det gäller fondernas placeringspolitik framhålls att förvärven i första
hand bör avse företag med produktionskaraktär. När det giiller de stora.
börsnoterade företagen bör placeringarna huvudsakligen göras i form av
aktieförvärv direkt i dessa företag. Vad giiller kapitalengagemang i de
mindre och medelstora företagen torde det däremot i många fall vara mest
iindamålsenligt att gil via investmentföretag av typ tillviixtföretag. venturecapitalföretag o. d. Fjärde fondstyrelsens principer för placcringspolitiken
bör kunna tjäna som vägledning.
De fem löntagarfondstyreiserna skall enligt propositionen Jela lika på de
medel som inflyter dels från vinstdelning I inkl. den tillfälliga vinstskatten),
dels från en särskild del av tilläggspensionsavgiftcn. Denna avgift höjs
därför fr. o. m, år 1984 med 0,2 procentenheter. För varje styrelse finns ett
övre tak för medelstilldelningcn. Taket är för år 1984 satt till 400 milj. kr.
och justeras sedan upp med 20000 basbelopp. motsvarande f. n, ca 400
milj. kr.. varje är fram t. o. m. år 1990.
Löntagarfondstyrelserna skall varje år överföra avkastning på det förvaltade kapitalet till de pensionsutbetalande fondstyrelserna (första-tredje styrelserna). Avkastningen skall motsvara 3% real förräntning, vilket
innebär att löntagarfondstyrelserna skall överföra 3 t;,f räknat på det förvaltade kapitalet sedan detta uppräknats med hänsyn till inflationen.
En löntagarfondstyrelse får inte förvärva aktier i ett börsnoterat aktiebolag om förvärvet medför att fonden får ett röstintlytande i bolaget som
uppgår till 8 % eller mer,
Om de lokala fackliga organisationerna i ett aktiebolag begär det, skall
en löntagarfondstyrelse till organisationerna överföra 50o/t: av rösträtten
för de aktier i bolaget som styrelsen förvaltar.
De tre pensionsutbetalande fondstyrelserna får enligt förslaget i uppgift
att årligen göra en sammanställning av löntagarfondstyrelsernas verksamhet. Riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket åläggs att var för sig
göra en utvärdering.
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Den föreslagna vinstdelningen är utformad som en särskild skatt och
omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar. sparbanker och ömsesidiga
skadeförsäkringsanstalter. Underlaget för vinstdelningsskatten beriiknas
för varje företag för sig och bestäms av taxeringsnämnden i sambanu med
den årliga inkomsttaxeringen.
Vid beräkningen av underlaget för vinstdelningsskatten tas hänsyn till
inflationen. Avdrag medges för årets inkomstskatt och för avsättning till
investeringsfond men inte för ökning av lagerreserv och liknanue rescrveringar.
I propositionen föreslås att mindre vinster skall undantas från vinstdelningen. Vid fastställande av underlaget för vinstdelningen medges därför
ett avdrag (fribelopp) på antingen 6% av företagets lönesumma eller
500000 kr. företaget får självt välja mellan det fasta och det lönebaserade
fribeloppet. Närstående företag, t. ex. företag som tillhör samma koncern,
betraktas som ett företag vid beräkning av det fasta fribeloppet.
Vinstdelningsskatten utgör 20 % av underlaget. Skatten är avdragsgill
vid nästa års inkomsttaxering.
De föreslagna reglerna om löntagarfonderna skall i princip träda i kraft
den I januari 1984. Vinstdelningsskatten kommer enligt förslaget att tas ut
fr. o. m. 1985 års taxering eller - såvitt gäller företag med brutna riikenskapsår - fr. o. m. 1986 års taxering.

Den ekonomiska bakgrunden
I prop"ositionen konstateras att det stabiliseringspolitiska problemet i
dag är mer konfliktfyllt och mer komplicerat än det var unuer den snabba
tillväxtens epok. Den internationella utvecklingen under det senaste decenniet kan ses som ett uttryck för en gradvis kapitulation inför den allt
svårare stabiliseringspolitiska uppgiften - och som en ovilja att pröva nya
medel för att lösa upp motsättningarna i politiken.
Denna kapitulation kan schematiskt sägas äga rum i tre steg. I ett första
skede koncentreras politiken mer och mer på att
upp vinsterna och
samtidigt hålla tillbaka lönekostnaderna. l nästa skede uppges ambitionerna vad gäller arbetslösheten och fördelningen: dessa ff:r bli vad de blir,
när man skall skapa bästa möjliga förutsättningar för laga kostnader och
höga vinster. I det tredje skedet används aktivt en hög arbetslöshet som
medel för att fä acceptans för höga vinster och låga löneökningar. Med
några få undantag befinner sig samtliga OECD-länder i olika faser av denna

fa

utveckling.
I propositionen understryks att det är utomordentligt angeliiget att undvika att ocksa Sverige skulle slå in pa en utveckling. där den logiska
slutstationen är att arbetslösheten används som ett vapen mot inflationen.·
Dt:t skulle skapa en växande arbetslöshet. med all den sociala misiir och
det konfrontationsklimat som följer med en sådan. Det skulle slå sönder

Fil! 1983/84: 20
hela den -.amförstilnd-;anda som 1idigare under sit mirnga decennier vari! en
hidragande lH"sak till viirt villstand.
Regeringen inledde det ekonomiska rekonstruktionsarhetet med en rad
<ilgiirder under hösten 1982 i syfte att höja kapaeitehutnyttjandet i niiringslivet. Genom devalveringen fiir"hiinrades fi.irutsiittningarna för avsiittningen ·av svenska varor och tjiinster saviil pii export som inom landel i
konkurrens med ulliindska producenter. Vidare genomfördes ett omfattande investeringsprogram med tyngdpunkten i energifi.irsörjning. hyggande och transportviisende. samtidigt som <itgiirder sattt.:s in mot arhetsli.isheten.
Sammanlagt.:! utgjorde dessa ;itgiirder under hös1en och vinlern I 9X:!/83

der ji'ir.1/l/

.11ege1 i arbetet med att rekonstrut.:ra den svenska ekonomin.
Rekonstruktionsarbetets 1111dra steg. vilket inleddes viiren 1983. har
inriktats p<'1 att bryta senare ars snabba inflation.
Mt.:d dessa biida steg jiirnnas vitgen mol det primiira m;'tlet för de ekonomisk-politiska anstrilngningarna - en varaktig tillvilxt av sysselsiittning.

produktion och t:xport.
Förutom t.:n tillfredsställande kostnads-och lönsamhetsutveckling miiste
yacrligarc t vii förulsiittningar vara uppfyllda om en sådan varaktig industriell 1illviixt skall kunna siikcr~.tällas:
- Si1viil de nödviindiga b~\i·dori·.~, O\.:h Llppoffr ::-:t;«;·;ia som de pG;itiva
n:sultatt.:n av gjorda satsningar m[iste fördelas rättvist mellan olika medborgargrupper. Endast en riittvis fördelning kan skapa en anda av delaktight:t od1 gcmensamt ansvar. diir hcla folket fiir visa sitt engagemang i
uppgiften att stiirka svenskt niiringsliv.
En varaktig industriell tillviixt fönrtsiitter ett stahilt utbud av riskvilligt
investeringsk;.ipital. Huvuddelen av kapitalet hör ha en lfö1gsiktig inriktning. ha ett nationellt ursprung samt riktas mot dc produktiva och
utvecklingsbara delarna av svenskt näringsliv.
Löntaga11ondernas viisentligaste uppgift i detta sammanhang iir alt
medverka 1ill all skapa cn fönlclningspolitiskl acceptabel tillväxt- och
stabiliseringspolitik.
Löntagarfonderna kan medverka till att minska de fördelningspolitiska
motsiittningarna och diirmed ge löntagarn;.is organisationer bättre förutsiittning;.ir att medverka till att bevara en hög lönsamhet i näringslivet.
Fonderna kan. i första hand genom sin vinstdelning, bidra till att hryta
den onda cirkel som består i att höga vinster alltid tenderar att följas av
kraftig löneglidning. vilket i sin tur leder till högre inflation och försiimrad tillviixlkraft.
Fondernas intriide på aktiemarknaden kan motverka alt en ökad efterfriigan pii riskkapital verkar uppressande på kapitalavkastningskravet.
vilket skulle hämma förctagens cxpansionsförmiiga.
Fonderna inncbär att löntagarn;.i ges ett direkt ansvar för riskkapilalets
anviindning och allokering samtidigt som de för del i framtida vinster
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och ett ökat inflytande i företagen. Detta bör kunna medverka till en
utveckling som kan överbrygga vissa av de starka motsättningar som i
dag finns mellan kapital och arbete.

Löntagarfonderna och marknadsekonomin
Debatten om löntagarfonder har i stor utsträckning handlat om fondernas eventuella effekter på den samhällsordning och det ekonomiska system vi i dag har. Framför allt har därvid under senare tid framförts
uppfattningen att löntagarfonder innebär att marknadsekonomin skulle
komma att successivt ersättas med en planekonomi. I förlängningen har
t. o. m. utmålats farhågor för ett centralstyrt byråkratiserat samhälle som
rent av skulle innebära risker för den politiska demokratin.
I propositionen avvisas de här återgivna synpunkterna.
En angreppslinje i debatten har varit all hävda att löntagarfonderna
skulle komma att utvecklas till den helt dominerande ägargruppen i de
svenska börsföretagen. En annan angreppslinje har varit att utmåla löntagarfondsreformen som ett hot mot marknadsekonomin.
I propositionen framhålls att löntagarfonderna kommer. när de nått sin
maximala storlek, att sammanlagt inneha 5-10% i de svenska börsnoterade företagen. Förvisso hör detta innebära en ägarposition som ger dem
möjlighet att uppfylla en väsentlig roll som delägare i många av de svenska
produktionsföretagen. De skall dock inte kunna dominera över alla övriga
ägare. Detta omöjliggörs också av de instruktioner och genom den medelsram som de tilldelas. Löntagarfonderna skall ta sitt ansvar och utöva sin
ägarroll ·i samverkan med andra ägare och ägargrupper.
Vidare understryks i propositionen att det är uppenbart att en ekonomi
som inte inbegriper de grundläggande marknadsekonomiska funktionerna
är oförenlig med en politisk demokrati av vår typ. Inte minst utgör de
östeuropeiska ekonomierna talande bevis för detta.
Löntagarfonderna förutsätter ett marknadssystem. Utan en öppen och
livaktig marknad kan de inte fungera.
I detta sammanhang framhålls i propositionen att det allvarligaste hotet
mot marknadsekonomin är det som finns inbyggt i marknadsekonomins
eget. sätt att fungera. nämligen marknadskrafternas oförmåga att ta sociala
och mänskliga hänsyn. Denna inneboende konflikt har inte minst under
1970-talet kommit klart till uttryck ocksti i vårt samhälle. Det är i detta
perspektiv som man hör bedöma frågan om löntagarfonderna och marknadsekonomin.
I all den utsträckning som löntagarfonderna kan medverka till att minska
de fördelningspolitiska konflikterna kommer den också att stiirka marknadssystemets ställning.
I all den utsträckning de kan motverka maktkoncentrationen och göra
nya grupper delaktiga i de ekonomiska besluten blir effekten densamma.
3 Riksdagen 1983184. 5 .rn111/. Nr :!U

FiU 1983/84: 20

34

I all den utst_räckning de kan bredda förstäelse för en sund och rationell
kapitalanvändning, öka utbudet och mångfalden på riskkapitalmarknaden
samt motverka spekulation och stärka näringslivets inriktning mot produktion och sysselsättning kommer utvecklingen mot en till människornas
krav anpassad marknadsekonomi att förstärkas.

Motionerna
I detta sammanhang behandlar utskottet följande motionsyrkanden
beträffande regeringens beredning al'fi'irslaget till löntagarfonder
164 av Allan Ekström (m) vari hemställs att riksdagen avslår proposition
1983/84:50,
204 av Ulf Adelsohn m. ll. (m) vari hemställs
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om ärendets otillfredsställande beredning i regeringskansliet,
219 av Rolf Riimgiird m. tl. (c, m. fp) vari hemställs att riksdagen begär
en förutsättningslös grundlig utredning av de konstitutionella frågorna som
löntagarfondsförslaget reser innan proposition 1983/84:50 angående löntagarfonder behandlas av riksdagen,
beträffande lö11tagarfondema och deras allmänna 1'.f}i'kter
34 av Jan-Erik Wikström m. tl. (fpJ vari hemställs
2. att riksdagen uttalar att kollektiva löntagarfonder är oförenliga med
vår socialt inriktade marknadsekonomi.
204 av Ulf Adelsohn m. tl. (mJ vari hemställs
I. att riksdagen avslilr proposition 1983/84:50.
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts
om effekterna av löntagarfonder på sysselsättningen,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts
om löntagarfondernas effekter på näringslivets utveckling,

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts
om effekterna av löntagarfonder på ATP-systemet.
213 av Thorbjörn Fälldin m. Il. (c) vari hemställs att riksdagen beslutar
avslä proposition 1983/84:50 angående löntagaifonder,
214 av Margit Gennser (mJ vari hemställs att riksdagen avslår proposition 198V84:50.
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218 av Erik Hovhammar m. fl. (m. c. fp) vari hemställs att riksdagen
avslår regeringens proposition 1983/84:50.
223 av Lars Werner m. tl. (vpkl vari hemställs att riksdagen beslutar
I. att uttala sig för vad som i motionen anförs om fonder som ett medel
att bryta kapitalets maktkoncentration och utveckla demokratin.
2. att godkänna vad som i motionen anförs om samhällsfonder och hos
regeringen hemställa om förslag i enlighet därmed,
3. att godkänna vad som i motionen anförs om lokala fackliga investeringsfonder och hos regeringen hemställa om förslag i enlighet därmed.

224 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) vari hemställs
I. att riksdagen avslår proposition 1983/84:50,

beträffande Wnraxwfondernas rexiona/a effekter och kol1seki'enser för
den kommunala ekonomin
189 av Ivar Franzen (c) och Rolf Andersson (c) vari hemställs att
riksdagen beslutar att avslå proposition 1983/84:50.
191 av Sven-Erik Nordin (c) och Martin Olsson (c) vari hemställs att
riksdagen beslutar avslå proposition 1983/84:50.
204 av Ulf Adelsohn m. fl. (mJ vari hemställs
8. att riksdagen som sin-mening ger regeringen tillkänna vad som anförts
om löntagarfondernas effekter på den kommunala ekonomin,
205 av Gösta Andersson (c) och Agne Hansson (c) vari hemställs att
riksdagen beslutar avslå proposition 1983/84:50 angående löntagarfonder.
206 av Kerstin Andersson (c) och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (cl vari
hemställs att riksdagen avslår proposition 1983/84:50.
207 av Gunnar Björk i Gävle (c) och Gunnel Jonäng (c) vari hemställs att
riksdagen beslutar avslå proposition 1983/84:50.
208 av Gunhild Bolander le) vari hemställs att riksdagen avslår proposition 1983/84:50,
209 av Karl Boo m. tl. (c) vari hemställs att riksdagen beslutar avsla
proposition 1983/84:50 angående löntagarfonder.
210 av Lennart Brunamler (C) och Inger Josefsson (c) vari hemställs att
riksdagen avslår proposition 1983/84:50.
211 av Claes Elmstedt le) vari hemställs att riksdagen beslutar avsb
proposition 1983/84 :50.
212 av Arne Fransson m. fl. le) vari hemstiills att riksdagen 'beslutar
avslå proposition 1983/84:50.
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215 av Rune Gustavsson (c) och Stina Gustavsson (c) vari hemställs att
riksdagen avslår regeringens proposition 1983/84:50 angående införande av
ett system med löntagarfonder,
216 av Kerstin Göthberg (cl vari hemställs att riksdagen avslår proposition 1983/84:50.
217 av Ingemar Hallenius m. tl. (c) vari hemställs att riksdagen beslutar
avslå proposition 1983/84:50 angående löntagarfonder.
220 av Tage Sundkvist <ci och Larz Johansson (c) vari hemställs att
riksdagen avslär proposition 1983/84:50 angående löntagarfonder.
221 av Anders Svärd (c) och Britta Hammarbacken (C) vari hemstiills att
riksdagen avslår regeringens förslag beträffande införande av löntagarfonder,
222 av Ulla Tillander m. tl. (c) vari hemställs att riksdagen avslår proposition 1983/84:50.
beträffande löntagarj(mdemu och a11k11vt11ingen till allmii111w pensionsfonden
190 av Nic Grönva\I (ml vari hemställs att riksdagen avslår n:geringens
proposition 1983/84:50.
223 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari hemställs att riksdagen beslutar
4. att beträffande en utvidgning av AP-fondsystemet med ytterligare fem
fonder godkänna vad som därom anförs i motionen. innebärande att dessa
för att förskjuta kraftförhållandena i samhället till de arbetandes fördel
skall
a) användas för att främja samhällsekonomiska målsättningar,
bl användas för att främja regional balans,
c) kunna anviindas för att stödja löntagarkollektiva företag och nya
samhälleliga industrier. som ett komplement till samhällsfonderna enligt
ovan.
dl användas för att mot verka transnationaliscring och industriutflyttning.
e) t.v. ges styrelser som utses av riksdagen och som skall ha en majoritet
av löntagarföreträdare.
f) byggas upp oberoende av avtalsrörclserna.
5. att under förutsättning av ett bifall ti!I punkt 4 godkänna förslaget i
proposition 1983/84:50 till lag med regleme11te för allmänna pensionsfonden med de förändringar diiri som föranleds av ett bifall till punkt 4 ovan,
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betriiffande åtgärder fi"ir att 1111der/iitta personligt iigande m· aktier
m.m.
204 av Ulf Adelsohn m. Il. (m) vari hemställs
3. alt riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts
om skattefondssparandet.
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts
om förctagsanknutna vinstandelssystem.
5. att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till åtgärder för att
underlätta ett personligt iigande av aktier i enlighet med vad som anförts i
motionen.
224 av Jan-Erik Wikström m. fl (fp) vari hemställs
2. att riksdagen fiterinför skattereduktionen för aktieutdelningar.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om avskaffande av dubbelbeskattningen på aktier.
4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till skattelättnader för
andel-i-vinst-system enligt vad som anförts i motionen.
5. att riksdagen beslutar avskaffa den graderade rösträtten för nya börsaktier enligt vad som anförts i motionen.
6. att riksdagen beslutar avskaffa förmögenhetsskatten på arbetande
kapital i mindre och medelstora företag enligt vad som anförts i motionen.

I motiOn 204 (m) framhålls att flera olika förslag till löntagarfonder har
framförts av socialdemokraterna under årens lopp. Deras angivna syften
har skiftat lika snabbt som de tekniska konstruktionerna. Motiven har
bl. a. varit: dämpad lönekostnadsutveckling och stöd för den solidariska
lönepolitiken. jämnare förmögenhetsfördelning och stärkt löntagarinflytande. förbättrad riskkapitalförsörjning. tryggade pensioner. tryggad sysselsättning och minskad spekulation. Alla dessa motiv har vid en närmare
granskning visat sig ohållbara.
Det nu aktuella förslaget har samma innebörd som tidigare löntagarfondsförslag. Företagen skall via en särskild vinstskatt. kombinerad med
löncskatt. finansiera fackligt och politiskt styrda fonders socialisering av
de svenska företagen. Men fonderna innebär inte bara att det ekonomiska
systemet ändras. Genom socialdemokraternas starka inflytande i ledningen för LO och TCO tillförsäkrar de sig i praktiken ett avgörande inflytande
över näringslivet oavsett den politiska majoriteten.
Det är. sägs det i motionen. ansvarslöst av regeringen att i nuvarande
ekonomiska kris splittra nationen genom löntagarfondsförslaget. Regeringen ~lstadkommer inte bara en djup klyfta mellan socialdemokraterna och
det privata näringslivet utan omöjliggör oc.:kså ett samarbete kring en
ekonomisk politik som skulle kunna föra landet nt ur krisen.
Motiuniirerna förcspdtkar som alternativ till löntagarfonder en spridning
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av aktieägandet på ett sätt som stärker marknadsekonomin. Genom de
framgångsrika aktiesparfonderna har aktiesparandet tillförts 380 000 nya
aktieägare på bara fem år. Fortsatt utvidgning av detta sparsystem kan öka
aktieägandet ytterligare. Modellen med företagsanknutna vinstandclssystem förordas som ett sätt att sprida aktieägandet och öka förståelsen för
niiringslivets villkor.
I motionen kommenteras motiven för införandet av löntagarfonder på
följande sätt:
·:· Dämpa löncutvecklingen och stödja den solidariska lönepolitiken.
Det finns varken teoretiskt eller empiriskt stöd för att en extra vinstskatt
ger lägre lönekrav vare sig lokalt eller centralt. Det är inte trovärdigt att
medlemmarna i de fackliga organisationerna skulle vara beredda att sänka
sina löneanspråk för att facket och politikerna skall få disponera över
fondmedel för aktieköp.
Vad gäller löniagarfondernas påstådda stöd för den solidariska lönepolitiken faller även detta argument i och med att vinstskatten inte påverkar
löneglidningen.
: Bidra till jämnare förmögenhetsfördclning.
Kollektiva löntagarfonder sprider inget ägande och bygger inte upp
någon förmögenhet hos enskilda löntagare. I stället centraliseras ägandet
till anonyma institutioner, som styrs av fackliga ombudsmän och politiker.
Stärka löntagarinflytandet.
Löntagarfondsförslaget handlar inte om att den enskilde löntagaren skall
få ett bättre inflytande i företagen utan om att fackliga ombudsmän och
politiker får mer makt över näringslivet.
Fondförslaget innebär att facket även blir arbetsgivare. Därmed skapas
en omöjlig dubbelroll som endast har sin motsvarighet i de östeuropeiska
staterna.
'.>

·:~·

Förbättra kapitalförsörjningen.
Löntagarfondsförespråkarna har heller inte kunnat peka på ett enda
·lönsamt projekt som omöjliggjorts på grund av brist på pengar. Löntagarfonderna innebiir inte någon ökning av riskkapitalsparandet, eftersom fonderna huvudsakligen skall finansieras genom beskattning av företagens
riskkapital.
·~

Stärka ATP-systemet.
ATP-systemet är ett fördelningssystem. Ett års pensioner skall i princip
täckas av samma års pensionsavgifter. Även oin så inte sker. betalas
pensionerna alltid ut enligt det fastställda systemet. Pensionerna iir inte
beroende av avkastningen från AP- fonden. Genomförs löntagarfondsför-
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slaget urholkas i själva verket ATP-systemet genom de negativa kons.ekvenser som följer av förslaget vad gäller den ekonomiska utvecklingen.
Löntagarfonderna kommer att bidra med maximalt 0, 14 %· av dagens avgiftsunderlag.

o Trygga sysselsättningen.
Tryggad sysselsättning baseras på företagens möjligheter och vilja att
ständigt skapa och utveckla produkter och marknader. En ökad beskattning av näringslivet kommer att minska företagens vilja och förmåga att
öka produktion och sysselsättning.
o Motverka spekulation.
Det finns inte någon anledning att tro att löntagarfonderna i mindre
utsträckningän andra börsaktörer kommer att göra så kallade börsklipp.
För att kunna uppnå 3 % realavkastning på riskkapitalet är löntagarfonderna tvingade att köpa och sälja aktier för att erhålla största möjliga vinst.
Att fonderna skall motverka spekulation är ett skcnargument som endast
syftar till att dra fördel av den debatt om stora aktieaffärer som pågått
under senare tid.
Vad gäller handläggningen av löntagarfondsförslagct anförs i motionen
att regeringens förslag om kollektiva löntagarfonder inte beretts på ett
godtagbart sätt. Bristerna i handläggningen är desto mer anmärkningsvärda som den åsyftade förändringen är av djupgående karaktär. Frågan gäller
om Sverige skall byta ekonomiskt - och därmed i förlängningen även
politiskt - system. Utformningen av förslaget har inte penetrerats i detalj.
och dess följder har inte tillräckligt analyserats. Propositionen har utformats utan rimligt hänsynstagande till remissinstansernas synpunkter. Denna grundläggande kritik mot regeringens förfaringssätt hör enligt motionärerna riksdagen ge regeringen till känna.
I motionen understryks slutligen att moderata samlingspartiet alltid har
och alltid kommer att bekämpa alla socialiseringsförslag av det slag som
löntagarfonder är ett exempel på. Om fonderna skulle genomföras. kommer partiet därför att arbeta för deras avskaffande.

l motion 2i3 (c) anförs att ett av de mest karakteristiska dragen i hela den
nu drygt 1_0-åriga löntagarfondsdebatten har varit att argumenten för fonder har skiftat allteftersom vad som för tillfället.varit mest aktuellt i den
ekonomisk-politiska debatten. Detta tyder antingen på att det inte finns
några bärande argument för fonderna, eller att det avgörande argumentet
är sådant att man av politiska skäl anser det nödvändigt att omge det med
diverse rökridåer.
Utan tvekan skulle maktkoncentration till fackförehingsrörelsen, som
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löntagarfonderna succes~ivt kommer att leda till. påtagligt förändra vårt
ekonomiska system i centralistisk. kollektivistisk och socialistisk riktning.
LO har redan den helt dominerande fackliga makten i Sverige. I motionen
framhålls att skulle också makten över företagen koncentreras till samma
maktcentrum reser sig obönhörligt ett antal allvarliga frågor:
- Hur går det med konkurrensen i näringslivet om ägarkontrollen av de
flesta storföretagen ligger i ett och samma maktcentrum?
- Får vi ett producentstyrt i stället för konsumentstyrt ekonomiskt system'?
- Kommer nya företag att tillåtas konkurrera om det hotar de fackföreningskontrollerade storföretagen'?
- Vem vågar kritisera den helt dominerande ägaren av niiringslivet. om
denne samtidigt är fackföreningsorganisation?
Kan en av folkmajoriteten vald regering föra en ekonomisk politik som
inte godkänts av landets dominerande både arbetsgivare och fackförening'?
Olika utredningar har enligt motionärerna visat att med en målmedveten
politik när det gäller aktieköp kan löntagarfonderna redan år 1990 ha tagit
över centrala delar av svenskt näringsliv. Om övertagande definieras som
ett ägande av minst 49% eller minst lika mycket som de i dag fem största
ägarna har tillsammans kan flera av Sveriges stora företag år 1990 vara
löntagarfondstyrda. Om fonderna nöjer sig. med att försöka bli största
delägare kan man år 1990 ha hunnit uppnå detta i 75 börsföretag med
tillsammans över 700000 anställda.
Centerpartiet har emellertid sedan länge påtalat behovet av en minskad
maktkoncentration inom näringslivet och har anvisat flera vägar för detta.
t. ex.
- Satsning på de mindre företagen.
- Förbättrade förutsättningar för kooperativt ägande.
- Aktiesparfonderna som snart gett en halv miljon nya aktieägare här i
landet.
Företagsanknuten individuell vinstdelning som länge funnits t. ex. på
Åkermans i Eslöv och numera också finns bl. a. på Volvo och i Handelsbanken.
De i mitten av 1970-talet antagna arbetsrättsliga lagarna som styrelserepresentation och MBL.
Inrättande av privata investeringskonton.
Effekterna på sysselsättning, kapitaltillförsel. inflation och löner samt på
ATP-systemet av att införa löntagarfonder kommenteras i motionen på
följande sätt.
"Trygga jobben" har varit ett av slagorden för fonder. Men erfarenheten
visar att företag styrda av fackföreningsledare och politiker haft svårare att
klara konkurrensen i näringslivet. I värsta fall kan fonderna bli ett system
för att slussa pengar från framgångsrika företag med expansionsmöjlighe-
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liingden aldrig kan

Ett argument som lyftes fram mycket under åren 1978-1980 var alt
fonderna skulle tillföra niiringslivet riskvilligt kapital. Sedan aktiesparfonderna inrättats och åren 1981-198'.! blivit en succe som varje år tillfört
börsen ca '.! miljarder kronor i friska pengar har det argumentet förts mer i
bakgrunden. Fiir övrigt har löntagarfondsföresprf1karna inte kunnat peka
på ett enda lönsamt projekt som omöjliggjorts p~"i grund av brist p[1 pengar.
Det för dagen populiiraste argumentet för löntagarfonder iir. sägs det
vidare i motionen. att det skulle medverka till all hiilla pris- och löncutvecklingen i schack. Men samma dag som löntagarfondspropositioncn
lades p:i riksdagens bord presenterade LO lönckrav för 1984 på 7~:; vilket
tillsammans med överhäng och löneglidning liir leda till en lönckostnadsökning nästa år på 10-11 o/r.
Ett relativt nytt argument iir att löntagaii"onderna skall trygga ATP-pensionerna. Någon reell förstärkning av AP-fondernas rörmi1ga att betala ut
pensioner kommer emellertid löntagarfonderna inte att fä. Det föreslagna
avkastningskravet (3 o/r realt) kommer bara att tillföra fonderna ca 5 miljarder kronor fram till år 1990 samtidigt som. pensionsutbctalningarna är
nästan 400 miljarder kronor. Däremot kan fonderna undergriiva pensionsbetalningsförmågan genom att de leder till en förstelning av det svenska
näringslivet i stort.
Centerpartiet kritiserar starkt regeringens handliiggning av löntagarfondsfrågan. Trots att bl. a. statsministern flera gånger upprepat vikten av
en bred förankring för löntagarfondsförslaget har såviil utredningarna som
remissförfarandct blivit rena hastverk. Lagrådet har ställt "sig kritiskt till
att en fråga av så stor principiell betydelse och med så kontroversiella
inslag beretts på sätt som skett. ..
Även konstitutionella·frågor tas upp i motionen. En av dem gäller om
fondförslaget står i överensstämmelse med konstitutionens regler om expropriation ( RF 2: 18). Förslaget innebär ju att medel tvångsvis överförs
från privata företag till löntagarfonder. medel som dessa fonder sedan skall
använda för inköp av aktier delvis i samma företag. Detta medför i realiteten att företagen tvingas finansiera sin egen socialisering. Enligt motionärernas uppfattning finns det därför skiil för riksdagens konstitutionsutskott
att noga överväga fondförslaget ur konstitutionell synvinkel.
I motion 224 (fp) anförs inledningsvis att fondförslaget betyder en socialisering och kollektivisering av ägandet och en förändring av vårt eko- .
nomiska system. Detta är enligt motionärerna logiskt för socialdemokraterna. men naturligtvis helt oacceptabelt för folkpartiet. som bygger sin
politik på marknadsekonomi, mångfald och privat iigande. Folkpartiet
säger därför nej till förslaget att införa kollektiva löntagarfonder.
I motionen framhålls emellertid att folkpartiet sedan länge har verkat för
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att srrida makt och ägande i niiringslivet. Den marknadsekonomi som
partiet vill slå vakt om skulle fungera bättre om konkurrensen blev större
och iigandet mera spritt. Därför föreslås bl. a. att stimulanser för enskilt
·aktiesparande återinförs liksom stimulanser för andel-i-vinst-system, dvs.
individuella andelar för de anställda i det egna företaget. Den graderade
rösträtten på nya börsaktier bör även avskaffas.
Vad giillcr kritiken av angivna motiv för kollektiva:löntagarfonder har,
· siigs det i motionen. LO och socialdemokraterna under de senaste tio åren
fört fram en rad olika argument för de olika förslagen till kollektiva löntagarfonder.
En biittre kapitalförsörjning var länge det som starkast betonades av
fondanhängarna. Fonderna skulle tillföra niiringslivet riskvilligt kapital för
att säkerställa den nödvändiga investeringsökningen i samhället.
I motionen sägs emellertid att detta problem har kunnat lösas utan några
kollektiva fonder och allt vad dessa skulle föra med sig i fråga om grundläggande systemförändringar i ekonomin. De icke-socialistiska regeringarna
introducerade det s. k. skattesparandet. Även åtgärder vidtogs. exempelvis lindringen av dubbelhcskattningen av aktieutdelningar. Båda här
nämnda faktorer har starkt bidragit till att den svenska börsen har börjat
fungera som den skall igen.
Det ligger också i sakens natur att kapitalbildningen inte skulle förbättras med löntagarfonderna. Dessa skall ju framför allt finansieras med
vinstmedel från företagen. pengar som annars skulle kunna användas till
framtidssatsningar eller sparas tills tiderna blir sämre.
De i propositionen angivna stabiliseringspolitiska motiven är att löntagarfonderna skall utgöra ett stöd för den solidariska lönepolitiken och
bidra till löneåterhållsamhet. Genom att dra ner på vinsterna skulle löneglidningcn hållas tillbaka.
Denna tanke är enligt motioniircrna emellertid fel. Det finns inte nftgra
belägg för att det finns något klart samband mellan vinster och löneglidning. Tvärtom har olika studier. både empiriska och teoretiska, visat att
det inte finns ett sådant samhand.
När det gäller argumentet att åstadkomma en jämnare förmögenhetsfördelning konstaterar motionärerna att aktieförmögenheterna utgör en
mycket liten del av hushållens samlade förmögenheter - i storleksordningen en tjugondel. Den helt dominerande delen av hushållens förmögenheter
ligger i egna hem och varaktiga konsumtionsvaror. t. ex. bilar. Även om
man anser att förmögenhetsfördelningen är orättvis är det därför irrelevant
att gripa sig an just aktiefördelningen.
I ett mera begränsat perspektiv kan dock hävdas att aktieägandet är
snett fördelat. En mycket liten del av antalet hushåll äger en mycket stor
del av aktiestocken. De kollektiva löntagarfonderna skulle emellertid inte,
menar motionärerna. medföra någon spridning av aktieägandet till fler
hushåll. utan tvärtom ge en ytterligare koncentration av aktieägandet till
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institutioner. Om fem fonder köper aktier av hundratusentals enskilda
människor ökar ägarkoncentrationen i stället för att minska.
Motivet att stödja ATP-systemet har tillkommit sent och kan enligt
motionen snabbt avfärdas. Riksförsäkringsverket har i sitt remissvar om
delar av löntagarfondsförslaget gjort beräkningar över det bidrag till pensionsutbetalningarna som löntagarfonderna skulle komma att ge. Löntagarfondernas tillskott till pensionsutbetalningarna blir under gynnsamma
förutsättningar (3 q avkastning realt I knappt 0.5 miljarder kronor per ilr
vilket motsvarar mindre än 1 '/i- av de totala utbetalningarna.
Regeringens beredning av fondförslaget tas även upp i motionen. För att
vara ett så stort ingrepp i det svenska ekonomiska systemet med innebörd
att man inför helt nya riittssubjekt och helt nya skatteformer. är det.
framhf\ller motionärerna. mycket förvilnansviirt att de konstitutionella
aspekterna inte har diskuterats mera ingf1ende.
Folkpartiet finner det anmärkningsviirt att lagrådet i sitt yttrande till
regeringen accepterat att göra överväganden om förslagets grundlagsenlighet med så stor tidspress. Ett mera djupgiiende grunc!lagsresonemang
kring löntagarfondernas grundläggande ide. niimligen att tvinga företagen
att tillhandahålla medel för vilka de sedan skall bli uppköpta. hade förtjänat ett större utrymme· i lagrådets yttrande. Folkpartiet är iiven kritiskt mot
lagrådets resonemang kring frågan huruvida förslaget strider mot Sveriges
internationella åtaganden.
Det är dföfor. framhåller motionärerna.· ett minimikrav att riksdagen.
innan en knapp majoritet driver igenom ett materiellt beslut. får ta del av
en grundlig genomgång av de konstitutionella aspekterna i detta ärende.
Slutligen framhålls i motionen att folkpartiet tidigare har föreslagit att de
tre icke-socialistiska partierna bildar en gemensam arbetsgrupp som förbe-.
reder avvecklingen av löntagaifonderna vid en ändrad majoritet i riksdagen. Förslag om avveckling av fonderna· kommer därefter att snarast
presenteras för riksdagen.

I motion 223 (vpk) anförs att när ett förslag om löntagarfonder nu läggs
fram. måste man se det i ljuset av den allmänna samhälleliga situationen.
Kapitalismens kris har starkt påverkat förht11landet mellan samhällsklasserna i Sverige. Sedan en följd av år har Sverige ett växande skikt av
arbetslösa och undersysselsatta. Reallönerna har fortlöpande sjunkit, samtidigt som förmögenhetsbildningen i ett fåtals händer starkt ökat.
Arbetarrörelsen borde arbeta för ett fondsystem som kan vara ett redskap för en samhällelig förändring. vägledd av jämlikhetens och demokratins ideer. Men socialdemokratins ledning tenderar att se fonderna utifrån
systembevarande ideer. vilka döljer klasskonfliktens verkliga natur. Med
en sådan utgångspunkt kan fonderna bli ett medel att ytterligare underordna de breda löntagarskikten systemets härdnande krav. storföretagens
ledarfilosofier och styrmetoder samt en borgerligt inspirerad krispolitik.
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Föriindringen av socialdemokratins argumentation för löntagarfonder
har giitt mycket lilngt. riiir fonddehatten utmynnat i regcringsförslag. I
rrorosition 50 har fondfriigans maktasrekt. att lf1ta de anstiillda ··vara med
och bestiimma". reducerats till en "delaktighet i förmögenhetstillväxten"
som ersiittning för fortsatta reallönesiinknin!rar.
I motionen konstateras att de förhoppningar som en gång skapats bland
de arhetande. att löntagarfonder skall minska maktkoncentrationen och ge
de arbetande ökad makt i samhiillet. att de skall bli ett effektivt medel i
kampen mot arbetslösheten. att de skall bli ett viktigt medel för ekonomisk
demokrati och ge möjligheter till ökad samhiillelig styrning av den ekonomiska utvecklingen. kommer icke att uppfyllas av detta förslag. De fem
nya AP-fonderna föresli1s ff1 en uppbyggnad och en funktion som i huvudsak överensstiimmer med den fjärde AP-fondens. som vare sig inneburit
ökad makt för de anställda eller att arbetslöshetens utveckling piiverkats.
De föreslagna AP-fonderna kommer inte heller att spela någon pi1visbar
roll för den ekonomiska aktiviteten. Företagens problem är nu inte brist på
kapital eller likvida tillgångar.
Vidare kommer enligt motionärerna de föreslagna fondernas fördclningspolitiska verkan långt ifrån entydigt att bli till de arbetandes fördel.
Visserligen bestiimmer fonderna över var tillgångarna skall investeras.
men niir de investerats i ett företags aktier utgör de ju en tillgång för detta
företag. Om dessutom fonderna blir ett argument i avtalsrörelserna och
negativt kommer att påverka löneutvecklingen. kan fonderna komma att
stiirka kapitalets position på de arbetandes bekostnad.
Bl. a. följande krav måste enligt motionen ställas pa en fondko~struk
tion. Fondernas pengar måste satsas utifrån samhällsekonomiska kalkyler
och överväganden. Detta innebär att fonderna bl. a. måste ha inte bara en
regional förankring i sin sammansättning. utan att de skall ha ett uttryckligt
uppdrag att främja näringslivet inom varje region.
Fondernas medel måste också kunna anviindas för att stödja löntagarkollektiva företag och nya samhälleliga industrier.
Fondernas inflytande måste utnyttjas för att motverka transnationalisering och industriutflyttning.
Fonderna måste också betraktas som oberoende av den löne-och fördelningspolitik som förs. Detta innebär att synen på fonderna som ett medel
för att t1stadkomma att de arbetande accepterar en återhållsam lönepolitik
tillbakavisas. Oe bidrag som företagen får betala till fonderna skall inte
avräknas i avtalsrörelserna.
Tills frågan om hur fondstyrelserna skall väljas iir utredd bör fondernas
styrelser utses av riksdagen. Majoriteten bör dock ha förankring hos
löntagarna.
En utgångspunkt för hur ett fondsystem skall utformas måste vara att
fonderna inte ensamma kan dominera försöken att skapa en motpol till den
kapitalistiska maktstrukturen. Även storbankerna måste överföras i sam-
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hällelig ägo. Det är också nödvändigt att nationalisera stiftelser och investmentbolag. Fonderna mäste ocksä kombineras meJ en skatte- och fördelningspolitik. som angriper de oförtjänta och spekulativa värde- och förmögenhetsökningarna, och som stärker sådana offentliga verksamheter. vilka
har betydelse för de breda folklagrens levnadsförhållanden.
Mot denna hakgrund föreslår vänsterpartiet kommunisterna ett system
av samhällsfonder kombinerade med lokala .ftU'kliga i111·e.1·1cring.1:fimdl'I'.
Finansieringskällorna för fonderna skall vara sädana skatter och avgifter. vilka överför delar av den oriittfärdiga formögenhetsbildningen från
privata och till stor del improduktiva verksamheter till produktiva och
socialt nyttiga sådana under de lönarhetandes kontroll.
Samhällsfonderna skall i första hand inriktas på att genomföra ett långsiktigt program för nyindustrialisering i nationell skala.
Fonderna skall inte kopplas till någon lönc- och inkomstpolitik. vars
syfte är att hålla nere eller sänka reallönerna ytterligare till förmån för de
privata vinsterna. Fonderna skall överflytta resurser från storkapitalet till
de lönarbetande, inte tvärtom.
Fondernas investeringar skall medverka till genomförandet av en de
arbetandes självständiga teknologipolitik. De skall. med andra ord. främja
sådana tekniska lösningar som gynnar en humanistisk syn på människan
och arbetet.
Fonderna skall ingå i en politik. som syftar till att upphäva skillnaderna
mellan landets olika regioner och som bryter den koloniala karaktär ekonomin fått i de s. k. skogsfanen. Fonderna skall ocksa kunna sättas in för att
rehabilitera och utveckla krisdrabbade industrier samt i förekommande fall
investera i nya på orter, där de gamla industrierna faller.
De lokala fackliga organisationerna skall kunna använda medel ur samhällsfonderna för att bygga upp lokala i111·csteri11g.1:fimdcr. Dessa skall ha
till syfte att i såväl samhällsägda som privata företag garantera viktiga
insatser på den lokala arbetsplatsen.
Fonderna skall byggas upp mt!d en central fond - främst avsedd för
större, övergripande satsningar på nationell nivå - och ::!4 länsfonder.
Lokala fackliga investeringsfonder förutsätts fä disponera medel ur länsfondcrna.
Fondsystemet enligt av motionärerna skisserad modell förutsätts på alla
nivåer styras av representanter som är demokratiskt valda och som har
redovisningsskyldighet inför dem som valt dem.
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Utskottet
I. Regeringens beredning

3\'

förslaget till liintagarfonder

Löntagarfondsfrågan har varit fön:miil för omfallande utredningar och
debatt under det senaste decenniet. Saväl arbetstagar- som niiringslivsorganisationer har gjort lllrcdningar och utarbetat egna förslag till fondsy~tem. Organisationerna liksom de politiska partierna har pä olika sätt - i
flertalet fall i organisationernas beslutande församlingar - tagit ställning
till de fragor som löntagarfonderna aktualiserar. Avcn en statlig löntagarfondsutrcdning har arbetat under !lera år. Man kunde emellertid inte enas
om niigot förslag. Det torde finnas fä. fragor diir medborgarna. organisationerna och de politiska partierna haft så stora möjlighett.:r att analysera.
deballera och ta ställning som just löntagarfondsfrt1gan. Utskottet har
diirför mycket liten förstäelse för den kritik som riktats mot regeringen för
att man drivit frågan med alltför stor skyndsamhet.
Man kan möjligen hävda att debatten fortgått för länge utan att det
funnits ett konkret förslag att ta ställning till. Detta kan ha bidragit till att
man i många fall tagit ställning i frågan utan att riktigt veta vilket förslag,
vilken utformning av ett löntagarfondsystcm man tagit ställning till. Detta
medförde måhända att när förslag föreliig pii försommaren 1983 var opinionerna i stor utstriickning redan låsta. Det var inte liingre möjligt att få
till stånd en fri och saklig debatt grundad på det framlagda förslaget.
Debatten kom mer att kretsa kring andra frågor än sjiilva förslaget.
Utskottet beklagar att utvecklingen gätt diirhiin att en nyanserad och
saklig debatt kring det nu framlagda förslaget inte har kunnat föras. I det
mycket svåra ekonomiska läge som landet sedan ntigra år tillbaka befinner
sig behövs samarbete mellan olika intressen och en gemensam satsning på
de möjligheter vi har. Den besvärliga ekonomiska situationen kräver genomgripande åtgärder och en stark vilja att försöka klara landet ur krisen.
Samtidigt som utskottet beklagar att debattklimatet· utvecklats på det
sätt som· skett, gör utskottet bedömningen att en längre rcmisstid. bättre
tid för remissbedömning inom regeringskansliet eller längre tid för behandling av regeringsförslaget i lagrådet eller i riksdagen inte skulle ha medfört
någon förändring härvidlag. Denna bedömning !>tyrks av den allityd tlera
näringslivsorganisationer visat vid de överliiggningar regeringen inbjöd till
under hösten.
I motion 204 (m) yrkande 2 anförs att regeringens förslag om kollektiva
löntagarfonder inte beretts på ett godtagbart siitt. Bristerna i handläggningen är enligt motionärerna anmärkningsvärda. eftersom den åsyftade förändringen är av djupgående karaktär. Frågan gäller om Sverige skall byta
ekonomiskt - och därmed i förlängningen även politiskt - system. Utformningen av förslaget har enligt motionärerna inte penetrerats i detalj,
och dess följder har inte tillräckligt analyserats. Uppsplittringen pa tre
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departementspromemorior och den korta remisstiden har, anser man vidare, inte gett berörda instanser de möjligheter man kan kräva för att
bedöma den föreslagna förändringens innebörd. Propositionen har utformats utan rimligt hänsynstagande till remissinstansernas synpunkter. Denna grundläggande kritik mot regeringens förfaringssätt bör enligt moderata
samlingspartiet ges regeringen till känna.
Att utredningsarbetet under senare delen av år 1982 och under år 1983 av
praktiska skäl bedrevs i tre skilda arbetsgrupper och remissbehandlades i
olika delar torde ha betytt mycket litet för remissinstansernas ställningstagande. Vid remissbehandlingen förelåg fullständiga och i detalj utformade
lagförslag. Det framgår också av flera remissvar. bl. a. från LO och SAF,
att man tagit ställning till förslaget till löntagarfonder som helhet.
Beträffande remisstidens längd, tre-fyra månader. vill utskottet anföra
följande. Regeringen ser förslaget till löntagarfonder som en nödvändig del
av en politik för att återföra Sveriges ekonomi till en balans som präglas av
rättvisa och stabilitet. Arbetet att föra Sverige ur den ekonomiska krisen
kommer enligt regeringen att ta större delen av 1980-talet i anspråk, och
det är därför angeläget att de åtgärder som krävs vidtas så snart som
möjligt. Förslaget till löntagarfonder är av sådan karakrnr att det endast
kan genomföras i samband med ett årsskifte. En ytterligare förlängning av
remisstiden. propositionsarbetet eller riksdagsarbetet skulle därför oundvikligen leda till att åtgärderna inte skulle kunna träda i kraft förrän under
år 1985. Utskottet kommer längre fram i detta betänkande att redovisa sitt
ställningstagande till själva förslaget till löntagarfonder men delar regeringens uppfattning att de åtgärder som måste vidtas för att föra Sveriges
ekonomi mot balans bör genomföras så snart som möjligt. Utskottet finner
det därför naturligt att arbetet bedrivits i den ordning som skett.
Utskottet avstyrker motion 204 (mJ yrkande 2.
Det påstås i några motioner att förslaget till löntagarfonder arbetats fram
på ett sätt som inneburit att vissa konstitutionella aspekter åsidosatts.
I motion 164 av Allan Ekström <ml anförs att löntagarfondsförslaget i
korthet innebär att medel tvångsvis överförs från våra svenska företag till
löntagarfondstyrelser, medel som dessa fondstyrelser därefter skall använda för inköp av aktier i samma företag. Företagen tvingas alltsil att finansiera sin egen socialisering. Fonderna ställs således enligt motionären under
facklig hegemoni och kan med sina företagsförvärv föra en egen regionalpolitik, industripolitik eller arbetsmarknadspolitik helt vid sidan av regering och riksdag. Fonderna blir på så sätt en stat i staten eftersom de icke
blir beroende av särskilda budgetbeslut från riksdagens sida. Offentlig
makt kommer därmed att kunna utövas korporativt i Sverige i strid med
grundsatsen om en effektiv parlamentarisk kontroll, anför motionären.
Det är i va1je fall icke visat, anser motionären. att propositionen stär i
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övt:rcnsstiimmelse mcJ vår konstitution. t~)lkad med kdning av Europakonventionen. Niigon bedömning av förslagets förenlighet med folkriillt:ns
grundsatser har för övrigt icke företagits av lagriidet. Redan av denna
anledning bör förslaget avvisas. anser motionären.
I motionen anförs vidare att löntagarfondstyrclserna. liksom övriga
fond~tyreber. ing~ir i den statliga förvaltningsorganisationen. Behörighctsreglerna i 11 kar. 9 ~ regeringsformen gäller i och med detta. innehiirande
all endast svensk medborgare får inneha urpdrag sasom styrelseledamot.
Propositionen urrtar i lagen med reglemente för allmiinna pensionsfonden
emellertid icke nagon motsvarande inskriinkning för utlänning. Prorositionen är diirmed enligt motionären icke heller här förenlig med regeringsformen.
I motion 219 av Rolf Rämgård m.

n.

(fp. m.

c)

anförs med samma

argumentation som i motion 164 att förslaget om löntagarfonder har utretts
p<I ett hastigt och splittrat siitt. förslaget har liingtgaende principiella
konsekvenser för landets ekonomi och konstitutionella förhiillanden. För~laget innebiir i korthet att medel t v[ingwis övi:rförs fdn våra svenska
företag till statsägda löntagarfonder. medel som dessa fonder därefter skall
använda för inköp av aktier i olika bolag. Sett i ett större sammanhang
tvingas företagen att finansiera sin egen socialisering.
Motionärerna anför vidare att nationaliseringar i Västeuropa brukar
betraktas Sllm exrropriation och ske under rättslig kontroll. Ingenting av
detta t1terfinns i den svenska modellen för socialisering av företagen.
Fonderna ställs under facklig hegemoni och kan föra en egen regionalpolitik. industripolitik eller arbetsmarknadsrolitik med de företag de övertar.
Fonderna blir rå sil siitt en stat i staten. Offentlig makt kommer därmed att
kunna utövas korporativt i Sverige i strid med tankarna bakom regeringsformen.
Vidare anförs i motionen att någon konstitutionell beredning över huvud
taget inte har skett av löntagarfondsrroblematiken i Sverige. Med tanke på
frågans ekonomiska räckvidd och utomordentligt vittgående konstitutionella konsek.venser måste från riksdagens sida krävus att en inträngande
analys kommer till stånd. Motionärerna begär dä1for en förutsättningslös.
grundlig utredning av de konstitutionella frågor som löntagarfondsförslagct
reser innan förslaget behandlas av riksdagen.
Den del av yrkandet som innebär att en utredning skall företas innan
prorositionen behandlas av riksdagen vill utskottet avstyrka. Enligt regeringsformen (RF 4:3) skall ärende som väcks av regeringen före avgörandet beredas av utskott (beredningstvånget). Enligt riksdagsordningen skall
proposition hänvisas till utskott för beredning !RO 4: I). Utskottet har att
avge hetiinkande i det ärende som hänvisats till utskottet (behandlingstvfmget RO 4:8). Efter det att utskottets betänkande bordlagts vid två
sammantriiden i kammaren skall ärendet avgöras (RO 5: I). Det är således
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enligt riksdagsordningen inte möjligt för riksdagen att besluta att visst
iirende inte får behandlas fiirriin efter det att vissa av motionärerna uppstiillda villkor uppfyllts. Genom siirskilt beslut kan riksdagen uppskjuta
behandlingen av ett ärende till närmast fi.iljande lagtima riksmöte (RO
.5: 10). Något sådant yrkande har emellertid inte framförts.
Betriiffande frågan om en foru1sättningslös. grundlig utredning av de
konstitutionella frågor förslaget till löntagarfonder reser vill utskottet redovisa vad lagn\det anfört i detta hänseende.
Medlen tas ut av företagen genom statliga skatter fastställda i den
ordning regeringsformen föreskriver, dvs. genom lag: även tilläggspensionsavgifterna torde fä anses vara skatter. Skatterna iir specialdestinerade
till den allmänna pensionsfonden. Regeringsformen innehäller inga bestiimrtielser om begränsning av de iindamttl för vilka statlig skatt får tas ut.
Om användningen av statens medel bestämmer riksdagen, och huvudregeln iir att detta sker genom budgetreglering. Enligt lagddet föreligger inte
något hinder att statens medel ställs till förfogande för organ. i vilka en viss
grupp av medborgare h<tr tillförsäkrats ett avgörande inflytande. Enligt
lagrådets mening kan sålunda nf1gon erinran mot det föreslagna löntagarfondsystemet inte göras frttn grundlagsenlig synpunkt. Likaså finner lagrFtdet att förslaget inte strider mot viira internationella åtaganden. Kravet att
ett ingripande milstc ha sin grund i "det allmiinnas intresse'' f<"\r anses
uppfyllt i och med att medlen tillfaller den allmänna pensionsfonden och
förvaltas av offentligrättsligt reglerade organ. Det förhällandet att lagförslagen iiven har andra syften. sf1som att stärka löntagarinflytandet i niiringslivet, synes inte böra leda till en annan bedömning. anför lagr{1det.
Konstitutionsutskottet delar i sitt yttrande till finansutskottet ( K U
1983/84:2 y) lagrådets uppfattning att förslaget inte strider mot våra internationella iitagamlcn och att nägon erinran ink kan göras från grundlagsenlig synpunkt.
Finansutskottet vill med anledning av motionerna 164 och 219 diirutöver
anföra följande.
I motionerna hävdas att fi.ireiagen får finansiera sin egen socialisering
och att förslaget i propositionen innehiir en expropriation utan att kompensation lämnas av statskassan.
Löntag;irfondstyrelserna finansieras hiide av vinstdelningsskatt och en
höjning av tilläggspensionsavgiften. De köp av aktier som löntagarfondstyrelserna skall få göra är av samma slag som tjiirde fondstyrelsen gjort i
närmare tio år. Köpen sker alltså p<t aktiemarknaden. Det finns inte något
tvång att sälja aktier eller att emittera .aktier till tjiirde fondstyrelst.:n ellt.:r
löntagarfondstyrelst.:rna. Att anviinda ordet expropriation. som innebiir t.:n
tvångsvis överföring av egendom, är således oriktigt.
Beträffande pästiiendena all förslaget st~ir i strid med internationella
iltaganden finner utskottet ingen :inledning all ifr;ig;p;iit!a de kl<ll"liigganden
4
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och konstateranden som lagd1det och konstitutionsutskollet gör. Lagddet
ger inte någon som helst anledning förmoda. vilket motionärerna piistår.
att en liingre beredningstid skulle kunnat innebära att lagrådet skulle gjort
en annorlunda bedömning.
Med det anförda avstyrker utskottet motionerna 219 och 164 i hiir berörd
del.
Till frågan om utländska medborgares deltagande i löntagarfondstyrelserna återkommer utskottet längre fram.

2. Bakgrund och allmänna överväganden
Den internationella ekonomiska situationen har under slutet av 1960-talet och 1970-talct försämrats i nera avseenden. Arbetslösheten för OECDländerna steg från ett genomsnitt pä ca 3 % till en nivt1 som i dag ligger på
drygt 11 ~:{._ Tillviixttakten i produktionen och den internationella handeln
har under senare delen av 1970- talet och bör:jan av 1980-talet minskat
markant. För många liindcr inom OECD och dft friirnst de mindre länderna
med ett starkt exportberoende har denna period inneburit stora underskott
i bytesbalansen, lägt kapacitetsutnyttjande och i flera fall stora underskott
i statsfinanserna.
Den industrialiserade världen är i dag inne i en konjunkturuppgilng. men
detta har för Europa endast inneburit en relativt svag produktionsökning
med fortsatt stor arbetslöshet. En stor osäkerhet räder alltjämt angäende
stabiliteten i uppgf\ngen. Att under dessa yttre förutsiittningar i ett litet
land med stor utrikeshandelsandcl iller nä balans i ekonomin stiiller stora
krav på utformningen av stabiliseringspolitiken.
En åtcrstiilld balans i den svenska ekonomin förutsiitter en betydande
tillviixt i industrisektorn och en hög vinstnivä i företagen. Hiirtill kommer
att kraven pä höjd lönsamhet i industrin har förstärkts av att sparandcunderskott och inOation har höjt lönsamheten i finansiella placeringar. För att
investeringarnas andel av produktionen skall öka måste tillviixten i konsumtionen hilllas tillbaka. Utskottet milste diirför konstatera att stabiliseringspolitiken står inför väsentligt mer komplicerade och konfliktfyllda
uppgifter iin nt1gonsin tidigare under efterkrigstiden. Detta betyder att den
traditionella konjunkturpolitiska medclsarsenalen m{1ste byggas ut med
nya medel. Kraven pii stabiliseringspolitiken blir friimst att förena en
stigande vinstnivi1. som bildar utgi\.ngspunkten för en successiv höjning av
investcringsniviin, med en riitt vis fördelning av produktionsresuhatet. en
lugn pris- och kostnadsutveckling och en lfig arbetslöshet.
Det ekonomiska rekonstruktionsarbetet inleddes hösten 1982 med devalveringen o.::h med det av riksdagen beslutade investcringsprogrammct
~om

omfattade energi-, byggnads- och transportsektorn. Riktlinjerna för

den fortsatta ekonomiska politiken

~logs fa~t

av riksdagen i början av mars

Fill 1983/84: 20

51

1983. I enlighet härmed vidtogs flera åtgiirder som syftar till att bryta
senare års alltför höga inflation. Yllerligarc åtgärder med denna inriktning
iir emellertid nödvändiga för all nii de primära målen - en varaktig tillviixt
av sysselsättning, produktion och export.
Tvi\ förutsiittningar m?tste enligt utskottet vara uppfyllda för att en
varaktig industriell tillviixt skall kunna siikerställas. Den ena är all såväl
bördorna och uppoffringarna som de positiva resultaten av gjorda satsningar måste fördelas rättvist mellan olika medborgargrupper. Det andra vill-.
koret är att en varaktig industriell tillväxt förutsätter en god lönsamhet och·
ell stabilt utbud av riskvilligt kapital.
Det ligger naturligtvis en fördelningspolitisk motsällning i dessa villkor.
Det finns många exempel i vår omvärld på att regeringar i motsvarande
situation kapitulerat och valt antingen den ena eller den andra vägen.
Antingen satsar man på att främja företagande och förstärka marknadskrafterna för att fä till stånd en ökad ekonomisk tillväxt. Det sker då till
priset av ökad arbetslöshet och försvagad ekonomisk grundtrygghet för
medborgarna genom uppluckring av socialförsäkringssys,temet. Eller
viiljer man en expansionistisk linje med bortseende frän de ()mstruktureringsproblem som finns, vilket får katastrofala följder för produktionen, de
offentliga budgetunderskotten och bytesbalanserna.
Det iir för svensk politik. med de värderingar varom i varje fall hittills
stor enighet rått. främmande att ensidigt välja endera av dessa tv[t vägar.
Vi bör utnyttja och stiirka den grundläggande intressegemenskap som
liinge funnits i vårt land. när det giiller synen pli arbete, produktion och
sparande. Delta bör enligt utskottets uppfattning vara utgångspunkten för
anstriingningarna all i en svår tid finna nya fördelningspolitiska och stabiliseringspolitiska ansatser för att möta problemen och bygga vidare pä
viilfiirdssamhället. Det iir mot den bakgrunden som utskottet nu tar ställning till regeringens förslag till löntagarfonder.
Fi.irslaget i propositionen innebiir att företagens vinster över en viss nivä
heskallas med en särskild vinstdelningsskatt och att dessa medel tillsammans med bidrag frän löntagarna genom en höjning av tilliiggspensionsavgiften anviimls för att köpa aktier i svenska företag. Därmed heriiknas
aktiemarknaden tillföras 2 miljarder kronor per ilr räknat i 198~ ttrs priser.
Aktieköpen skall göras av fem varandra oberoende fondstyrelser. som
knyts till allmänna pensionsfonden. I dessa styrelser skall tlertakt företriida löntagarna. Därigenom tillförsiikras löntagarna ett viisentligt inflytande
på hur vinsterna över en viss nivå i företagen anviinds. Tilisammans med
de bidrag man skjuter till genom ATP-avgifta far löntagarfondstyrelserna
ett kapital. som kan användas för att förse näringslivet med riskkapit<tl.
Det ligger i löntagarnas intresse att delta styrs till företag med produktionskaraktiir. Löntagarna blir genom löntagarfond styrelserna delägare i företagen. de rår insyn i m:h inflytande över hur företagen sköts. De fiir del i
ansvaret för företagets ekonomi och lönsamhet.
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Utskottet ser positivt på att ett system skapas för att li1ngsiktigt förse
näringslivet med stabil tillförsel av riskvilligt kapital. Diirigenom motverkas att efterfrågan pä kapital driver upp avkastningskraven. vilket skulle
hämma investeringsviljan. Det är också. som utskottt:t ser Jet. viktigt att
detta kapitaltillskott sker i former, över vilka de anstiillda i företagen har
inflytande. Därigenom kan privat formögenhetskoncentration motverkas
och den ekonomiska demokratin stärkas. Det är ocks{t nödviindigt att
åtgärder vidtas, som kan underliitta möjligheterna att förena god lönsamhet med låg kostnadsutveckling.
Det är således utskottets uppfattning att det iir nödviindigt att ~tlgärder
vidtas för alt åstadkomma en utveckling i den riktning som utskottet här
angett. Härom har tidigare också stor enighet rätt. Man har. vilket utförligt
redovisas i propositionen, inom såväl de politiska partierna som niiringslivs- och arbetstagarorganisationerna arbetat med att ta fram olika förslag
till löntagarfonder. Det är diirför beklagligt att det i motionerna inte diskuteras några alternativ till regeringens förslag. I vänsterpartiet kommunisternas motion anges riktlinjer för hur man anser att ett fondsystem bör se
ut. Det sker emellertid från andra utgilngspunkter och med andra syften än
de utskottet här beskrivit. I de borgerliga motionerna yrkas genomg~iende
avslag på propositionen. Moderata samlingspartiet och folkpartiet upprepar några yrkanden, som man framfört under vären och hösten 1983 och
som syftar till att stimulera enskilt iigande av aktier.
Utskottet konstaterar att det omfattande arb.:tc som bedrivits p{1 olika
håll inom de politiska partierna och niiringslivsorganisationcrna under flera
års tid inte resulterat i ett förslag till alternativ till löntagarfonderna. Det
hade enligt utskottets uppfattning kunnat vara utgångspunkten för en konstruktiv debatt.
Utskottet övergår till att redovisa och ta ställning till de olika inviinJningar mot regeringens förslag som framförts i motionerna.
I partimotionerna 2()./ (m). 213 (c) och 22./ <fp) framförs en kritik med
innebörden att införandet av löntagarfonda leder till omfattande systemförändringar i vårt land. Följden antas bli en gradvis övergäng till ett
socialistiskt samhälle och marknadsekonomin med dess mångfald. dynamik och valfrihet skulle därvid försvinna. Även i motion 214 av Margit
Gennser (m) hävdas att ett införande av ett löntagarfondsystcm medför
obotliga skador på det marknadsekonomiska systemet. vilket antas innebiira att en fortsatt

viilfordstillv~ixl

omöjliggörs.

I 111otio11 223 ( vpk) framförs en motsatt uppfattning. I motionen siigs
niimligen att. om fonderna som förcsliis i propositionen viiscnlligcn blir
deliigare med minoritetsposter och om de bedriver en placeringsrolitik helt
p<i den kapitalistiska aktiemarknadens villkor. kan de inte förändra utvecklingen i de arbetandes intresse. I sliillet kan fonderna bli ett medel att
ytterligare underordna de breda löntagarskikten systemets hi\rdnande
krav. storföretagens styrmetodcr samt en borgerligt inspirerad krisrolitik.
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Finansutskottet vill med anledning hiirav redovisa vad som anförs i
arbetsmarknadsutskottets yttrande (AU 1983/84: I y). I det siigs att ett
ekonomiskt system som inte inbegriper de grundläggande marknadsekonomiska funktionerna iir inte förenligt med en politisk demokrati av vår typ.
Det är uppenbart att en viil fungerande marknadsekonomi är viiscntlig, om
man ser till möjligheterna att uppn{1 en stabil tillväxt i såväl produktion
som syssclsiittning. Det iir emellertid nödvändigt att genom ett stiindigt
pågi\cnde reformarbete mildra de negativa effekter som skulle uppstå i en
ekonomi som domineras av otyglade marknadskrafter. så att de strukturföriindringar som är ofrf111komliga inslag i marknadsekonomin kan ske i
socialt acceptabla former. Löntagait'onderna kan ses som en del av detta
reförmarbcte i en tid då ökade ansträngningar m<lstc göras for att lösa de
stora sysselsättningsproblemen.
Finansutskottet delar arbetsmarknadsutskottets uppfattning att en väl
fungerande marknadsekonomi är nödvändig för att f1stadkomma en stabil
tillviixt i såväl produktion som sysselsiittning. Utskottet kan inte heller se
att inriittandet av löntagarfondstyrelser skulle innebära ett hot mot marknadsekonomin. Tvärtom förutsiittcr löntagarfondstyrclserna en marknadsekonomi. Det föreslagna löntagarfondsystemct kan också genom att det
medverkar till att minska de fördelningspolitiska konflikterna bidra till att
stiirka det marknadsekonomiska systemets ställning.
I partimotionerna 204 ( m). 213 (c) och 224 (fp I hiivdas vidare att ett
genomdrivande av löntagarfondsförslaget leder till en konfrontation som
kommer all få utomordentligt allvarliga effekter på niiringslivet och därför
också på sysselsättningen. Det är, menar man. dessutom orealistiskt att tro
att ett genomförande av fondförslaget leder till en diimpad löneutveckling
och ett stöd för den solidariska lönepolitiken. I detta sammanhang hänvisas till de lönebud som hittintills lagts i den pågående avtalsrörelsen. Ej
heller finns det. sägs det vidare i motionerna. i dag någon brist på riskkapital vilket enligt propositionen utgör ett viktigt motiv för införande av
löntagarfonder.
I motion 223 ( vpk) framhålls diiremot alt det föreslagna löntagarfonclsystcmet inte kommer att få någon pavisbar betydelse för den ekonomiska
ut vecklingen. Även i denna motion framhålls att någon brist på riskkapital
inte föreligger. Motionärerna avvisar också tanken att löntagarfonderna
bör fungera ·som instrument för att åstadkomma återhållsamhet i avtalsrörclsen.
Som utskottet understrukit i samband med behandlingen av proposition
1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. <FiU 1983/84: 15)
iir en lugn pris- och kostnadsutveckling ett nödvändigt villkor för att nå
balans i den svenska ekonomin. Detta iir i sin tur en förutsättning för en
stabil tillväxt i produktion och sysselsättning. Utskottet vill här också
erinra om att motivet för att i löntagarfondsystemct inbegripa en löneba-
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serad avgift iir att löntagarna - genom motsvarande avräkning i löneförhandlingarna - skall bidra till en ökad kapitalbildning. I här aktuella
motioner hiivdas emellertid att ett införande av ett system med löntagarfonder inte kan lämna niigot bidrag till en stabilisering av ekonomin. I de
borgerliga motionerna understryks även all det samband mellan vinstutveckling och löneutveckling som anges i propositionen inte existerar. Den
grundsyn som motioniirerna ger uttryck för i detta avseende visar att de
saknar vilja att föra en aktiv fördelningspolitik i samband med kraftigt
förbiittrade vinstlägen.
Enligt utskottet är det emellertid uppenbart att en markant ökning av
företagens vinster kan utgöra ett hinder för en effektiv stabiliseringspolitik.
Snabba vinstökningar kan n~imligen lätt skapa instabila förhållanden för
lönebildningen och pMrestningar på solidariteten mellan olika löntagargrupper. Atgiirder för att göra löntagarna delaktiga i företagens samlade
vinster i kombination med ett ökat inflytande i företagen spelar diirför en
central roll i strävandena att överbrygga motsiittningarna och därigenom
skapa förutsiittningar för en <°1terhållsam kostnadsutveckling.
I motionerna 20.J (ml. 213 (c) och 224 (fp) hiivdas vidare att tillgången på
riskkapital är siikrat utan löntagarfonder. Enligt utskottets mening iir emellertid det grundläggande problemet i vår ekonomi att sparandet nu är
alldeles för lågt för att lfmgsiktigt bära upp den nödvändiga investeringsökningen under f\ren framöver. Utskottet delar dock motioniirernas uppfattning att tillgfmgen pil riskkapital iir siikrat pil kort sikt. Men det väsentliga
är att löntagarfonderna i ett l[mgsiktigt perspektiv kommer att ge ett stabilt
utbud av siidant kapital oberoende av kortsiktiga fluktuationer på börsen,
och att de dessutom kan anviindas i de produktiva och utvecklingsbara
delarna av svenskt näringsliv. Man bör inte heller förviixla den höga
likviditeten i ekonomin med li\ngsiktigt riskvillig kapitalbildning. Utskottet
vill betona att liintagarfondernas påverkan på ekonomin i detta avseende
utgör en viktig förutsiittning för en höjning av investeringsnivän, en högre
produktionstillväxt och diirigenom en tillfredsställande sysselsättningsutveckling för resten av I 980-talet.
Vad utskottet här anfört har behandlat löntagarfondernas medverkan i
den ekonomisk-politiska strategi som är niidviindig för en rekonstruktion
av den svenska ekonomin. Det andra centrala motivet för ett införande av
löntagarfonder är att fonderna skall utgöra en fortsiittning och utveckling
av 1970-talets politik när det gäller att öka löntagarinllytandet i företagen.
Tidigare har de anställda givits rätt till medbestämmande över förhållanden
p?1 arbetsplatsen genom tillkomsten dels av lagen ( 1976:351 lom styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. dels
av lagen I 1976:5801 om medbestiimmande i arbetslivet (MBL). Införandet
av löntagarfonder innebiir att de anställda ges möjlighet att även som iigarc
utöva sitt inflytande p<I bolagsstämman.
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I motionerna 204 (m). 213 (cl och :!.24 (rp1 anförs att löntagarfondsförslaget inte handlar om att ge de enskilda löntagarna ett hiittre inflytande utan
om att ge fackliga företriidare ökad makt över niiringslivet. Pli sikt innehiir
fondförslaget att dessa fackföreningsdominerade fonder tar över inflytandet i företagen. Samtidigt som detta sker skall fackföreningarna liksom
hittills företräda de enskilda löntagarnas intressen vid löneförhandlingar
och i andra fackliga frågor. De fackliga organisationerna kommer diirmed
att tvingas fullgöra en duhhelroll, som kan leda till intressekonflikter som
mycket viil kan leda till minskat löntagarinflytande. anför motioniirerna.
I motion 223 (vpkl hiivdas en motsatt uppfattning. Det ökade inflytandet
och den fördjupade demokratin i näringslivet. som siigs vara förhundet
med AP-fondernas aktieinnehav. iir till stor del illusoriskt. menar motionärerna. Eftersom fonderna skall fungera som en del av aktiemarknaden med ·
intresse av att denna utvecklas efter kapitalistiska spelregler kan detta leda
till att fondernas styrelser - och representanterna för löntagarsidan i dessa
- helt binds upp av det rådande systemet.
Enligt utskottets mening kommer den anställdes inflytande att ytterliga.re förstiirkas genom att löntagarfonder införs. Det hör emellertid uppmiirksammas. vilket utskottet gör mer ingående i avsnitt 4 i detta heUinkande.
att avsikten inte är att fondstyrelserna skall ta på sig ett fortlöpande
huvudansvar för något företags förvaltning. Bl. a. av det skiilet att fondstyrelserna inte skall tvingas in i en sådan situation har vissa hegränsningar
föreslagits i fondstyrelsernas aktieinnehav i ett och samma företag.
Det är vidare en självklarhet att löntagarna måste ha ett instrument för
sin samverkan. Som arbetsrnarknadsutskottet framhåller i sitt yttrande
(AU 1983/84:1 y) görs i motionerna 204 (m), 213 <el och 224 (fp) en oriktig
åtskillnad mellan löntagarinflytande och inflytande utövat av fackliga organisationer. Löntagarinflytandet i fondstyrelserna behöver enligt den föreslagna organisationen inte kanaliseras genom de fackliga organisationerna.
Utskottet har emellertid svårt att se att det skulle finnas ett biittre alternativ än en i demokratisk ordning vald kluhbstyrelse i ett företag. I motionerna föreslås ej heller några alternativ.
Niir det giiller den påtalade dubbel rollen för de fackliga organisationerna
som företriidare för både de anstiillda i företaget och ägaren kan, som
framhålls i de borgerliga motionerna. det givetvis uppstå intressekonflikter. Men· dessa måste enligt utskottet accepteras. Som framhålls av
arhetsmarknadsutsko!tet är det naturligt att löntagarnas medbestämmande. efter det senaste decenniets utveckling inom detta område. nu kombineras med det ansvar som ägande genom löntagarfonder leder till.
I motion 218 av Erik Hovhammar m. fl. (m. c. fp) avstyrks regeringens
förslag pa grundval av ett resonemang om viintade negativa verkningar på
smilföretag:en om löntagarfondsförslaget genomförs. Genom löntaga1fond-
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styrelserna kommer. säger motioniirerna, delar av makten i ,de större
företagen att koncentreras till företrädare för de fackliga organisationerna.
Detta hotar att allvarligt rubba de mindre företagens möjligheter att konkurrera. anförs det. och hotar att avsevärt försvåra nyetableringen av
smf1företag.
I denna motion fram'.'tiills de fackliga organisationerna som niirmast ett
hot mot fri företagsamhet. Utskottet vill hcstiimt avvisa en sådan värdering
av den fackliga rörelsen och avstyrker motionen.
Endast i motion 223 (vpk) presenteras ett alternativt fondförslag. I
motionen skisseras ett system av samhällsfonder kombinerade med lokala
fackliga investeringsfondcr. Samhällsfonderna skall i första hand inriktas
p;l att genomföra ett långsiktigt program för nyindustrialiscring i nationell
skala. Dessa fonder skall inte upptriida som köpare pii aktiemarknaden
utan frtimst utnyttjas för att stärka den offcntligtiigda och kooperativa
industrin.
Utskottet ser. liksom motionärerna. fonder som "ett medel att bryta
kapitalets maktkoncentration". En förutsiittning för det av regeringen
föreslagna löntagarfond systemet är emellertid att fonderna får verka inom
ramen för ett förbättrat marknadsekonomiskt system. Utskottet har tidigare i betänkandet deklarerat sin anslutning till marknadsekonomins principer. I likhet med vad som framförts av de socialdcrnokratiska ledamöterna i en avvikande mening till niiringsutskottcts yttrande (NU
1983/84:5 y) anser finansutskottet att vänsterpartiet kommunisternas fondförslag innebiir ett steg bort frfm ett marknadsekonomiskt system. Finansutskottet avstyrker diirför motion 223 !vpkJ yrkandena 1-3.
Sammanfattningsvis vill utskottet anföra följande.
flera liindcr i vår omviirld har visat hur svärt det iir att bemästra kraven
på en omstrukturering av produktionsapparaten och samtidigt hålla arbetslösheten på en l[1g nivä. Det är utskottets uppfattning att vi måste vara
hcrcdda att pröva nya

vLig<~r

för att ta oss ur den ekonomiska krisen. Det

system för införande av löntagarfonder som förcsliis i proposition 50 bör
enligt utskottets mening verksamt kunna bidra till att underlätta de svårigheter och minska de motsättningar som finns i en marknadsekonomi av v{ir
modell.
Förslaget att införa löntagarfonder bör ses i tvf1 sammanhang. För det
första giiller det fondernas anknytning till den ekonomisk-politiska strategi
som skall fora Sverige ur krisen. För det andra giiller det att fortsiitta
1970-taleh demokratiseringsproccss och skapa delaktighet och löntagarinflytande i det ekonomiska livet samt motverka privat makt- och förmögenhetskoncentration.
Det iir ofrfrnkomligt. när nödvändiga f1tgiirdcr vidtas som innehiir att nya
ideer prövas. att inte alla konsekvenser kan iiverhlickas i förviig. Det torde
diirfiir vara en sjiilvklarhct att pi\stf1 att löntagarfondernas effekter pr1
samhiillsckonomin i vissa avseenden är osiikra. Det iir emellertid utskot-
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tets besUimda uppfattning att införandet av det ~ystem med löntagarfonder
som foreslils i propositiont:n inte leder till en ut veckling hL1rt fri'tn marknadsekonomin p{1 det siilt som utmålas i de borgerliga motionerna. Heskrivningarna iir delvis absurda och inneh{illcr !lera motsiigelsefulla inslag.
Sil t. ex. hii,·da-. att cl\ flertal av de större och mest framg{ingsrika böl"';företagen {ir 1990 kommer alt domineras av löntagarfondstyrel..,erna samtidigt som en stor del av fondmedlen kommer att utnyttjas som sti.\d till
· "förlustföretag med en förstelnad struktur·· Imotion 213 ). Det iir utskottets
mening att en mer sansad hedömning av fondernas ovedersiigliga effekter
hade varit en mer konstrukti,· utgångspunkt fiir riksdagens stiillningstagande till regeringens förslaµ till löntaµarfonder.
Det talas i flera motioner om att ett genomförande av regeringens förslag
till löntagarfonder skulle splittra nationen. Utskottet kiinner fiir sin del en
hetydligt sti\rre oro för att den osakliga dehatt som flirt-; tjiirran friin det
konkreta förslaget har gjort betydligt större skada. Det iir emellertid ut.skottets i\vertygclse att liintagarfondstyrelscrna. niir de funnits en lid.
kommer att vinna allmän aktning och accepteras som ett viirdel"ullt inslaµ i
den svenska blandekonomin.
Med det anförda tillstyrker utskottet den allmiinna utformningen av
systemet med löntagarfonder som foresl«is i proposition 50 och avstyrker
motionerna 204 (m) yrkandena I. 6. 7 och 9. 213 le). 214. 21!{. 224 tfpl
yrkande I samt motion 34 lfpl yrkande 2.
Utskottet övergiir hiirefter till att behandla den niirmare utformningen av
förslagen.

3. Finansiering av Wntagarfondsysternet
Regeringen föresbr att fem löntagarfondstyrelser inriittas inom ramen
för allmiinna pensionsfonden. Fonderna skall förvalta medel som kommer
fr{in en specidl vinstdelningsskatt och frän ATP-avgifter motsvarande ett
avgiftsuttag om 0.2 q.
\'i11.11d1·/11i11gssk11111•11s 11~!( 1n1111i11g

Förslaget till vinstdelningsskatt innehiir bl. a. all

svcn~ka

aktiebolag.

svenska ekonomiska föreningar. svenska sparbanker och svenska ömsesidiga skadeförsiikringsanstalter - med vissa undantag - skall betala en
skatt motsvarande 2011 av den reala vinsten över viss nivå. En viktig
nyhet iir att vinstdelningen skall grundas på företagens reala vinst. Denna
beriiknas med utgångspunkt i företagets statligt beskattningshara inkomst.
Denna inkomst iindras sedan i tre steg.

Fiirsr omvandlas den till ett bek1pp som bättre överensstiimmer med det
inkomstbelopp som i verkligheten tillfaller företagets ägare. Det sker genom att man å ena sidan minskar beloppet med heskattningsiirels inkomst-
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skatt och i1 andra sidan ökar det med piiford kommunalskatt. fiirlustavdrag
och s. k. stimulansavdrag (avdrag för aktieutdelning. investeringsavdrag
etc.). ,-\ven föriindringar i lagerreserv o. d. skall beaktas.
I det andra stc1-tel omvandlas det si"ilunda framriiknade nominella beloppet till ett realt result<;t. Det sker genom att man gi.ir dels ett mot ftrets
inflation svarande avdrag på ing{1cnde lager. maskiner och andra inventarier. monetiira tillg~ingar. <1rets nominella vinst och nyemitterat kapilal.
dels ett tilWi;g för iirets inflationseffekter pii ing(1ende skulder inkl. avsiittningar till investeringsfond.
Vid foshtiillande av underlaget för vinstdelningen medges i ett tredje
steg ett avdrag (s. k. fribelopp) pii antingen h'J av företagets lönekost-

nader llönebaserat fribelopp) eller 500000 kr. rfast fribelopp). Företaget får
sjiilvt viilja mellan det löncbaserade och det fasta fribeloppet. Fiirctag som
ing<lr i en kom:ern e. d. kan fri högst ett fast fribelopp.
Vinstdelningsskatten utgör :!()'.i av underlaget och ar avdragsgill vid
taxeringen itret efter det den p{iförts.
Vinstdelningsskatten och höjningen av ATP-avgiften har i motionerna
berörts endast pil ett allmiint siitt. Man avstyrker införandet av skatten och
avgirtshöjningcn friimst med hänvisning till effekterna av hela löntagarfondsystemct. Man piltalar emellertid att genom vinstdelningsskatten blir
ett redan i dag invecklat och svi1röverskfidligt skattesystem iin mer komplicerat. I ett femtontal motioner redovisas effekterna av löntagarfondernas
finansiering p{i landstings- och kommunnivä. Förslagen i propositionen
avvisas med hiinsyn hiirtill. Utformningen eller omfattningen av vinstdelningsskatten har diiremot inte berörts i motionerna.
Skatteutskottet anför I Sk U 1983/84:5 yl att niir det giiller val av metod
för att finansiera fondsystemet torde den valda modellen med ett realt
vinstbegrepp i flertalet fall leda till el\ for s~1V;\l det allm~inna som företagen
materiellt tillfredsstiillande resultat.
Skatteutskottet vill inte bestrida vare sig att vinstdelningsskattcn kommer att leda till merarbete för s{1viil myndigheter som för ett icke obetydligt
antal företag eller att bestämmelserna kommer att föranleda tilliimpningssviirigheter i vart fall i inledningsskedet. Dessa bör emellertid inte överdrivas. anför skatteutskottet. Fri\n administrativ synpunkt anser skatteutskottet - i likhet med föredraganden - det vara en liimplig ordning att
förfarandet i fråga om vinstdelningsskattcn s;1 niira som möjligt anknyter
till inkomsttaxeringen. Från rent redovisningsmiissiga synpunkter torde
några svårigheter inte uppkomma vid ett genomförande av propositionsförslaget.

\' instdd 11i11gs.1ka t tens 111nf(1tt11i11g
Flera företag och organisationer har i skrivelser och vid uppvaktningar
för finans- eller skatteutskottet anfört skäl för att undanta vissa företags-
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former eller företag som arhetar under siirskilda fiirhiillanden fr{in vinstdelningsskatten. Skatteutskottet har med anledning hiirav niirmare herört
investmentholagens och tideikommissholagens situation. Skatteutskottet
anser all en p{daga av vinstdelningsskattens natur biir giilla med sii fo
undantag som möjligt. fiirvaltningsholagen och lideikommissbolagen bör
enligt skatteutskotteh mening inte undantas frim vinstdelningsskatten. för
motivering av st:illningstagandet hänvisas till skatteutskottets yttrande
(SkU 1983/84:5 yl som redovisas i hilaga 2 till betiinkandet.
Sveriges hotell- och restaurangförbund <SHRl och PK-banken har redovisat vissa av vinstdclningsskattens effekter för sin egen verksamhet.
De utvecklas närmare i skatteutskottets yttrande. Skatteutskottet uttrycker viss först<telse för de framförda synpunkterna men anför att det iir för
tidigt att nu hedöma hur reglerna i detalj kommer att slf1 för olika branscher
och hur de kommer att påverka konkurrenssituationen mellan olika företag. Enligt skatteutskottets mening hör man avvakta de närmare erfarenheterna av bestiimmelserna innan man inför dispensregler eller vidtar föriindringar i systemet. DeLir. framhäller skatteutskottet. naturligt att problem
tas upp till förnyad prövning efter någon tids erfarenhet av reglerna.
Pä grund av det anförda anser skatteutskottet sig böra förorda att finansutskottet tillstyrker förslaget om vinstdelningsskatt och avstyrker de motionsyrkanden som innebiir avslag p[1 propositionen i denna del. Skatteutskottet framhftllcr emellertid att med hiinsyn till att realbeskattning iir en
principiell nyhet i det svenska skattesystemet är det av naturliga skiil
angeläget att regeringen uppmiirksamt foljt:r ut vecklingen av dt: nya bestiimmelserna och efter n{1gon tids erfarenhet tar upp förslagets olika
dt:taljer till förnyad prövning. Finansutskottet delar skatteutskottets uppfattning i denna del.
Skatteutskottet anför dessutom att enligt 11 el lagen ( 1979: 609! om
allmiin investeringsfond skall si\dan fond i\terföras till beskattning om
företaget vid beskattnings<lrets utgfing inte driver jordbruk t:llt:r rtirelse.
Skatteutskottet anser att detta författningsrum bör ha samma lydelse som
motsvarande bestiimmelsc i lagen ( 1982: 11851 om inbetalning på siirskilt
investeringskonto. Dt:nna friiga bör enligt skatteutskottets mening regleras
samtidigt med de nu aktuella ändringarna i lagen.
Finansutskottet har inte något att erinra mot att s(1 sker och tillstyrker

*

den föreslagna iindringen.
Utskottet vill diirtill uppmärksamma nägra av de problem som vinstdelningsskatten iir flirknippad med för de ekonomiska föreningarnas del.
Kooperativa förbundet ( KFl och Lanthrukarnas riksförbund ( LRFJ har vid
uppvaktning i linansutskottct redovisat sin syn på vinstdelningsskatten.
för att en ekonomisk förening skall anses som kooperativ milste den
vara öppen och tilliimpa lika rlistriitt. De kooperativa föreningarna har inte
n:'lgot vinstsyfte i traditionell mening. De har som iindamål att tillgodost:
medlemmarnas ekonomiska intressen i deras t:gt:nskap av leverantörer
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eller lwn·rnmenter. l.'rrkomna iiverskoll delas diirför i huvudsak ut i form
av rristilliigg (efterlikvid) eller rahatt tiiterbiiringl. I ett aktiebolag iir utg;·111gsrunkten diiremnt att var:ie deliigare skall fo dd av bolagets vinst i
fiirhallande till sin andel av bolagets aktiekarital. Det kan inte hiivdas att
iiverskottet i den koorerativa föreningen förstiirker den privata makt- och
flirmiigenhetskorn.:entrationen. Mot denna bakgrund kan det enligt utskottet if'riigasiittas om inte koorerativa föreningar borde undantas friin vinstdelningen. I propnsit ionen anförs att nlllt ett s{tdant undantag talar kravet
ri·i konkurrensneutralitet. miijlighetcr till kom:ernbidrag och avsättningar
till inve-,teringssystemet. Vidare bör enligt rropositionen heaktas att löntagarfondstyrelserna enligt fiirslaget kommer att ges möjlighet att placera
vinstdclningsmedcl i kooperativa flirctag. Det anses mot den bakgrunden
inte orimligt all de kooperativa föreningarna för biJra till systemets finansiering. Man har emellertid friin KF och LRF anfört att kostnaderna för
koorerativa fiiretag att l{ma kapital fri'm dessa fonder. med de avkastningskrav som stiills. sannolikt blir viisentligt högre iin vad Je blir niir aktiebolag
erhiillcr kapitaltillskott frfm fondstyrelserna. I sammanhanget bör ocks<I
beaktas att vissa fiiriindringar hiirviJlag har föreslagits i en lagr{1Jsremiss
om kooperationens kapitalförsörjning.
Utskottet an-;er sammanfattningsvis att skiil talar för att de ekonomiska
li:ireningarna skall undantas frfin vinstdelningsskatten. Utskottet är emellertid inte berett att nu tillstyrka att si'1 sker innan närmare erfarenhet
vunnits. Det hör ankomma p<'1 regeringen att med heaktande av vad utskottet anfört följa denna fräga och eventuellt iiterkomma till riksdagen med
förslag. Vad utskottet anfört om de ekonomiska föreningarna och vinstdelningsskatten bör ges regeringen till känna.
Det har i samband med hehandlingen av förslaget till vinstdelningsskatt
vid hearings i utskottet framkommit att man från förelagarhftll hyst en stor
oro för den ökade arhetshelastning man kommer att drahbas av genom
deklarationsförfarandet.
Utskottet vill i detta sammanhang framhttlla att det totala antalet företag
som förväntas komma att betala vinstdelningsskatt uppgär till ca 5 000.
Diirtill kommer ca 5000-10000 företag som har verksamhet av sildan
omfattning att de måste liimna fullsttindiga uppgifter för att deras skattskyldig.het skall kunna kontrolleras. Det totala antalet aktieholag urpgår till

175 000. De sammanlagt berörda företagen utgör saledes mindre iin 5 r;.;.. av
samtliga aktiebolag. Det är alltsf1 förhållandevis fä företag som behöver
liimna mer omfattande upplysningar och vilkas uppgifter mt1ste granskas
närmare av skattemyndigheterna.

Ui11togar:fimdcrnas rcgionala <'.fkkter och ko11seki·c11ser f('ir de11 kommunala ekonomin
I ett femtontal motioner redovisar företr~idare för centerpartiet konsekvenserna av vinstdelningsskatten och den höjda ATP-avgiften för olika
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landsting o.:h kommuner. De omritden varifriln motioner viid..:ts iir: Halland. Viistenwrrland. Kalmar. Norra Älv ..;borg. Giivkborg, Gotland. Dalarna. Sjuhiiradsbygden. Blekinge. Jönköping. Kronob.:rg. Vii~tmanland,
Skaraborg, Siidermanland, Örebro, Malmöhus o.:h Kri~tianstads liin. Motioniirerna anser att dessa omriiden berövas stora resurser som kommer att
anviindas i andra delar av landet. Detta kommer framför allt att drabba de
smkt och medelstora företagen. N[igra motioniin.:r anser all detta iir ett av
de mest negativa beslut som drabbat befolkningen i liinei i modern tid.
Eftersom löntagarna skall avstii sina löneökningar till förmän för höjda
avgifter kommer ocksii kommunerna och landstingen att fi:t sitt beskattningsunderlag reducerat samtidigt som man fitr betala ökade avgifter för de
anställda, anför motionärerna.
Utskottet anser att motioniirerna beskriver effekterna av den höjda
ATP-avgiften pä ett felaktigt siitt. För det första före~l~ts avgiftshöjningen
bli endast 40% av den som motioniirerna utgatl friin i sina beriikningar 0,2 procentenheter i stället för 0,5 procentenheter. För det andra kan inte
avgiften både avräknas friin löneökningarna och liigga.~ till desamma. Om
avgifterna. pä det sätt regeringen förutsiitter. avriiknas frän lön.:utryrrnm:t.
leder detta till. allt annat oföriindrat, att det kommunala beskattningsunderlaget blir lägre än vad det annars skulle ha blivit. Dii kan man emellertid
inte, som flera av motionärerna gör. samtidigt hävda att kommunernas
lönekostnader ökar med avgifternas storlek.
Några av motioniirerna lägger dessutom ihop kostnad.:rna för skattebortfallet med kostnaderna för avgiftshöjningen för att summera kostnaderna för region.:n. Det innebär att samma kostnad räknas dubbelt. Motionärerna bortser vidare frän de tillväxtstimulerande effekter löntagarfonderna kan fä på samhiillsekonomin. Diirtill kommer att de sm~i och medelstora företagen. enligt vad som aviseras i propositionen. skall tillföras 100
milj. kr. av de inflytande medlen. Detta avses ske via lnvesteringsbankcn.
Utskottet kan inte godta motionärernas beskrivning av konsekvenserna för
skilda landsändar. Motionerna IH9, 191. '.!05-212, '.! 15-217 och 220-222
avstyrks därför.
Även i motion 204 (m) hLivdas att kommuner och landsting kommer att
drabbas av ett inkomstbortfall. I denna motion gör man sig också skyldig
till .:n dubbelräkning. Man hiivdar nLimligen samtidigt att företagens kostnader kommer att öka till följd av finansieringsförslagen. Utskottet bedömer. som framg[itt, de samlade effekterna av förslaget som positiva och
avstyrker diirmed ~iven motion '.!04 (ml yrkande 8.

4.

Or~anisation

A11k11ymi11gl'11 till A TP-sy.1·trnu·t
Regeringens förslag innebiir att löntagarfonderna ges en uppbyggnad och
funktion som i huvudsak överenssWmmer med 1Järde AP-fondens styrelse.
De skall sålunda ingä i AP-fonden och ges formen av sLir~kilda styrelser.
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Flera motiv anförs i propositionen för denna koppling till ATP-systemet.
Ett skiil ulg<ir fr<in att ell av de grundliiggande motiven bakom löntagarfonderna iir all öka liintagarnas inllytande i näringslivet genom mediigande. En naturlig utgfingspunkt vid valet av flirvaltningssystem iir diirför
enligt föredraganden att förvaltningen av fondmedlen anförtros organ som
har en niira anknytning till löntagarna. Systemet bör också vara neutralt i
den meningen att det inte skall gynna vissa grupper av löntagare framför
andra. Enligt propositionen framstiir det diirfor som naturligt att utnyttja
ATP- systemet med dess viil beprövade organisationsform.
Utskottet delar denna uppfattning och finner den valda lösningen vara
rationell iiven i andra avseenden. S<°isom ncksii framhiills i propositionen
ges härigenom möjlighet tili en vis' flexibilitet i aktieplaceringarnas volym.
Medel som inte tas i an~priik av löntagarfondstyrelserna kan niimligcn
förvaltas inom andra delar av ATP-systemet. Genom att löntagarfonderna
knyts till AP-fonden kommer de medel som löntagarfondstyrelscrna förvaltar att ing[i i AP-fondens samlade förmögenhet. De förvaltade medlen
kommer ocks;i all i sin slutliga användning kunna nyttjas för pensionsutbetalningar. Socialförsiikringsutskottet tillstyrker friin sina utgängspunkkr
förslaget och ser den valda konstruktionen som en förstärkning av ATPsystemct !SfU 1983/84:3 y).

/-.fiirde .fi111d1·1yre/sen
AP-fondens tillgiingar är statliga medel som i lag avsal\s till siirskild
förvaltning. Fonden förvaltas av fyra styrelser.
Till första. andra och tredje fondstyrelsernas förvaltning förs tilliiggspcnsionsavgiftcr som erliiggs av arbetsgivare, medan fjiirdc fondstyrelsen för
sina medclstillskott via överföringar friin de övriga fondstyrelserna.
Medan de tre första delfondstyrelserna får göra placeringar endast i
vissa slag av obligationer och andra fordringar. skall IJiirdc fondstyrelsen i
första hand göra placeringar i svenska aktier. dock inte i bank- eller
försiikringsbolagsaktier. Högst IW'·i av aktierna i ett bolag f{ir forviirvas.
Niir l]iirde fondstyrelsen inledde sin verksamhet år 1974 uppgick rambeloppet för fondstyrelsens placeringar till .500 milj. kr. Successivt har detta
belopp höjts Oi:h ramen iir f. n. 18.50 milj. kr.
Det samlade värdet av tjiirde fondstyrelsens viirdepapperstillg<lngar uppgick vid senaste årsskiftet till 3 6.54 milj. kr. I grova drag motsvarar detta

2.5 ~;; av det samlade börsvärdet.-Härtill kommer nettovärdet av fondstyrelsens likvida tillgångar som utgjorde drygt 200 milj. kr.
De förslag som regeringen nu lägger fram innehiiller för ljiirdc fondstyrelsens del vissa nya föreskrifter. som inte har något direkt samband med
löntagarfondstyrelsernas tillkomst. Det giiller bl. a. en hcstiimmelse som
öppnar möjlighet för fondstyrelsen att göra begriinsade placeringar i utliindska aktier. Det gäller också ett stadgande som ger fondstyrelsen riitt
till nya typer av kortfristiga placeringar av likvida medel i bl. a. skatt kam-
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marväxlar och statsskuldviixlar. Till denna grupp htir ocksä förslagct att
icke börsnoterade företag inte skall omfattas av den 10- procentiga bcWiinsningsregcln.
Utskottet kan för sin del tillstyrka att tjiirde fondstyrelsen pii detta sätt
ges utökade placcringsmöjlighctcr. I likhct med förcdragandcn anser utskottet emellertid att det finns starka skiil att vara literht1llsam med placeringar i utländska värdepapper. För detta talar inte minst den omstiindigheten att syftet med såväl fjärde fondstyrelsens som löntagarfondstyrclsernas
verksamhet är att stödja svenskt näringsliv med riskkapital. Riittcn att
förvärva utliindska aktier och vissa andra angivna utliindska viirdepappcr
bör därl'ör, som förcsl<!s i propositionen, förbchällas tjärdc fondstyrelsen
och begränsas till l '1t: av det av denna styrelse förvaltade kapitalet.

1.iklierer och olikheter mel/an .fjiirJe .fimdstyrd.11·11 och hi11r11ga1:fi111dstyrelscnw
De fem föreslagna löntagarlOndstyrelscrna skall verka enligt samma
grundliiggande principer som gäller för ljiirde fondstyrelsen. I likhet med
vad som iir föreskrivet för denna skall siilunda kintaga1ti.1ndstyrclserna
förvalta anförtrodda medel genom placeringar pft risk kapitalmarknaden till
gagn för svensk produktion och sys<;clsättning. För såviil tjiirde fondstyrelsen som löntagarfondstyrelserna giiller dessutom att fondmcdleu skall
placeras så att kraven p[1 god avkastning. l<ingsiktighct och riskspridning
tillgodoses.
I samtliga med anledning av proposition 50 väckta motioner utom en .
yrkas att regeringens förslag om löntagarl'ondcr skall avsliis. Fjiirde fondstyrelsen diiremot är numera en av alla riksdagspartier helt accepterad
institution. Med hänsyn hiirtill finner utskottet det motiverat att något
beröra de skillnader och de likheter som föreligger mellan denna institution
och löntagarfondstyrelserna.
Skillnaderna kommer framför ;1llt till uttryck i fondernas medelstilldclning, i sammansättningen av der.ts styrelser, i de mer detaljerade placeringsföreskrifterna samt i reglerna om överföring av röstriitt till fackliga
organisationer.
Vad :11cddsrilldd11i11ge11 betrMfar skall överföringar till säviil ljärdc
fondstyrelsen som löntaga1i'ondstyrelserna göras t'riin de tre första fondstyrelserna. Fjiirdc fondstyrelsens rekvisitioner baseras därvid pä tilliiggspcnsionsavgifter och fftr sammanlagt inte överstiga 1 850 milj. kr.
De medd .som löntagarfonJstyrelscrna frir rekvirera emanerar dels friln
den särskilda tilläggspensionsavgiften. dels från vinstdclningsskattcn. Vardera löntagarfondstyrelsen far lyfta hiigst en femtedel av de medel som
varje år flyter in pfr delta siitt, dock högst 400 milj. kr. är 1984 och ett
belopp motsvarande 20000 basbelopp under vart och ell av de sex därpå
följanJe än:n. Efter år 1990 kommer ytterligare överföringar till löntagarfondstyrelscrna inte att göras. Den totala medclstilldelningcn till resp.
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fl>ndstyn:bc kommer allts<i att hegriinsas till 400 milj. kr. plus sex gi1nger
20000 hashelopp. eller uttryckt i dagens penningviirde ca 2800 milj. kr.
I propositionen framhalls alt iivcn om osiikerhet kan riiJa hiide lllll
hi.irsens samlade viirdetillviixt fram t. o. m. <"ir 1990 och om Jen amlel av
liintagarfonJstyrelsernas placeringar som kommer att riktas mot börsföretagen. kan man utgii friin att styrelsernas samlaJe iigaranJt:I i hörsföretagen kommer att unJerstiga 10'1.
De viktigaste skillnaJerna i friiga om .fi111dstyrl'i.1ern11.1 .111111111a11siill11i11g
framtriider bl. a. i att olikartaJe behörighetskrav föres Ias giilla. Av löntagarfondstyrehernas nio ledamöter skall siilunda en majoritet. dvs. minst
fem. fi.iretriida löntagarintressen genom engagemang i en facklig organisation eller pil annat siitt. För ljärde fondstyrelsen giiller i motwaranJe
hänseende att fem av dess tolv ledamiiter skall ul'\es efter förslag av
rikssammanslutningar for löntagare. Antalet ledamöter i tjiirde AP-fomkn
foreslils bli utökat till 14 i en lagd1dsremiss om kooperationens kapitalforsörjning. De t vä nya ledamöterna skall enligt förslaget utses efter fiirslag
av rikssammanslu111ing inom kooperationen. Niir ledamöter och suppleanter utses. skall de.t vidare tillses att löntagarfondstyrelserna far en regional
anknytning. Niigot sadant krav föreskrivs inte för fjärde fondstyrelsen.
Ledamöterna i denna utses för en tiJ av tre är och miiste vara svenska
medhorgare. För löntagarfondstyrelsernas ledamöter kommer diiremot
inte mlgot krav pil svenskt medhorgarskap att föreligga. Dessa ledamöter
kommer dessutom att förordnas för endast ett iir i taget.
Propositionens förslag innebiir ocksii alt niigot olika 11/11ceri11gspri11ciper
kommer att giilla for ljiirde fondstyrelsen och för de fem löntagarfondstyrelserna. Utskottet har nyss heri.irt förslaget att endast Giirde fondstyrelsen
skall fa riill att i begriinsaJ utstriickning förviirva utliimlska aktier. Ä andra
sidan föresläs löntagarfondstyrelserna fil förviirva aktier i alla typer av
svenska aktiebolag. s[iledes iiven i bank- och försiikringsaktieholag som
förhlir undantagna friin ljiirde fondstyrelsens placeringar. Det iir ocksä
hara löntagarfondstyrelserna som kommer att kunna placera medel som
riskkapital i ekonomiska föreningar.
1-jiirde fondstyrelsen ffu- som niimnts inte förviirva fler aktier i ett börsnoterat bl)lag iin vad som motsvarar 1oi;;. av röstviirdet for samtliga aktier i
bolaget. För vardera löntagarfonJstyrelsen föreslils att dess aktieinnehav i
ett börsnoterat bolag skall understiga 8 l)( av röstetalet. F·:iiirde fondstyrelsens m:h löntagarfondstyrelsernas samlade förvärv av aktier i ett enskilt
börsnoterat bolag kan säledes aldrig uppgå till hiilften av det totala röstviir, det i bolaget.
Enligt förslag i propositionen skall en löntagarfondstyrelse p{i hegiiran
av lokal facklig organisation ii1·erlå111 riistrdttcn för hälften av de aktier
som fondstyrelsen förvaltar i detta bolag. Ett sådant bemyndigande föresliis kunna lämnas för högst ett <lr i siinder. Skyldigheten att överföra
röstriitten föreslås inte omfatta tjiirdc fondstyrelsen.
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Utskottet återkommer liingre fram till denna fri1ga mcn vill rcdan här
framhf11la att det inte är niigot principiellt nytt att fackliga organisationer
företräder AP-fondens aktiei· vid bolagsstämmor. Pä initiativ av centerpartiet och vänsterpartiet 1-;ommunisterna infördes iir 1974 möjlighct för tji~rde
fondstyrelsen all bemyndiga en facklig organisation med medlemmar anställda hos ett aktiebolag att utöva rösträtt för de aktier som styrelsen
innehar i bolaget. Fjärde fondstyrelsen har i betydande utsträckning lämnat sådana bemyndiganden.
Huvudlinjerna i t]iirde fondstyrelsens och de km löntagaifondstyrclsernas verksamhet kan således sammanfattas i följande punkter.
f]änle fondstyrelsen förvaltar aktier. vars värde motsvarar ca

2.5 '/i: av

det samlade börsvärdet. De fem löntagarfondstyrclsernas totala iigarandcl i börsföretagi!n kommer sannolikt att understiga I0 %.
Löntagarfondstyrelsernas medelstilldelning härrör liksom tjärde fondstyrelsens frän tilläggspensionsavgifter. Dessutom kommer löntagarfondstyrelsernas verksamhet att finansieras med en vinstdelningsskatt.
Uppskattningsvis 5000 företag kommer att påföras denna skatt.
fjärde fondstyrelsen kan i dag förviirva högst 10 ';>c av aktierna i ell
börsnoterat aktiebolag. Trots tillkomsten av fem löntagarfondstyrelser
kommer dessas och tjiirde fondstyrelsens samlade innehav av aktier i ell
börsnoterat företag aldrig att kunna uppgå till hälften av bolagets aktier.
- De nya reglerna för överförd rösträll inncbiir att de anställda genom sina
fackliga organisationer intc bara som i dag kan bemyndigas att rösta för
AP-fondens aktier utan ocks{1 kan begiira att fä företräda hföften av de
aktier som löntagarfondstyrelsen förvaltar i ett aktuellt bolag.
Dessa fyra punkter markerar. som utsl-;ottet ser det. rågången i själva
sakfrågan och i synen på löntagarfonder. Ty t]iirde fondstyrelsen iir. s{isom
tidigare nämnts. inte bara allmiint accepterad av samtliga riksdagspartier
utan dess verksamhet har iiven aktivt friimjats av de borgerliga partierna.
Pti förslag av de tidigare trepartiregeringarna har sfilunda rambeloppet för
fondstyrelsens placeringar utökats i olil-;a etapper. Fjärde fondstyrelsens
verksamhct för ånyo ett p{1tagligt stöd i det yttrande som näringsutsl-;ottets
·borgerliga ledamöter avgivit över löntagarfondsförslaget (NU 1983/84:5 yl.
Man förordar där att de föreslagna bestämmelserna om fjärde fondstyrelsens utökade placeringsmöjligheter skall föras in i reglementet ang~iende
allmänna pensionsfondens förvaltning. Visserligen ställer sig den borgerliga grupp1.:n bakom de avslagsyrkandcn som förs fram i flertalet motioncr.
Men mot denna del av regeringens förslag har man alltsfa inte nt1gra erinringar.
Mot bakgrunden av det positiva gensvar som ljiirde fondstyrelsen~ vcrksamhet numera möter finner utsl-;ortet 1-;ritiken mot lönt~1garfonderna vara
inkonsckvent. Införandet av dessa fonder kommcr att ge löntagarna ett
vidgat inflytande över niiringslivet och iir diirigcnom ett betydelsefullt steg
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mot ökad ekonomisk demokrati. Med de formella och faktiska begränsningar som skall gälla kommer de nya löntagarfondstyrelsernas verk~am
het inte att leda till några omstörtande förändringar. I likhet med vad
föredragande statsrådet gsr uttryck för i propositionen är det utskottets
övertygelse alt löntaga1fondstyrelserna framdeles kommer att vinna ett
allmänt förtroende och att de på ett aktivt sätt kommer att ta ansvar för och
medverka till att utveckla det svenska näringslivet.
l.öntugurfimdenw.1· rättsli!ta status

I motion 190 av Nic Grönvall (m) yrkas avslag på propositionen med
motiveringen att löntagarfondernas rättsliga status inte har utretts. Samma
konstaterande görs också i motion 164 av Allan Ekström (m) som utskottet
har behandlat redan i det inkdande avsnittet av detta betänkande.
I motion 190 framhålls att lagrådet påpekat att löntagarfondstyrelserna
erhållit en ur svensk rättsordning säregen ställning. Enligt motionären
synes lagrådet mena att löntagarfondstyrelserna skall anses säsom "ställföreträdande ägare för allmänna pensionsfonden". Motionären framhåller,
alt något rättsligt begrepp motsvarande "ställföreträdande ägare" inte
finns i svensk rätt.
Motionären anser vidare att förslaget kommer att leda till att äganderätten överförs till fondstyrelserna. vilka därefter fritt kan disponera öva de
medel som tillförs utan påverkan från riksdagens sida. Regeringens förslag
strider i dessa delar mot regeringsformen. anser motionären.
I motion 224 (fp) erinras om att lagrådet konstaterat att specialdestination av sfatsinkomster är under avveckling. Enligt motionen bör inga nya
specialdestinerade skatter införas, och i dt:n mån sådana existerar bör de
successivt omprövas.
frf1gan om löntagarfondernas rättsliga status har tagit!'. upp av lagutskottet i dess yttrande (l,U 1983/84: ly). De båda övriga fnigorna har pä
motsvarande sätt prövats av konstitutionsutskottet:
Lagutskottet hänvisar till vad lagr[idet uttalat od1 slär sammanfattningsvis fast att den föreslagna ordningen innebiir
- att allmänna pensionsfonden blir iigare till de aktit:r som löntaga1fondstyrelserna förvärvat.
- att fondstyrelserna är att anse som legala ställföretriidare för allmänna
pensionsfonden.
- att varje fondstyrelse har att i denna egenskap självstiindigt utöva de
funktioner som enligt aktiebolagslagen i'öljer med äganderätten till de
aktier som slyreben frtrvaltar.
Enligt lagutskottets mening finns inget att invända mot den föreslagna
ordningen som. päpekar utskotlet. inte innebär nilgon nyhet, eftt:rsom
samma sak i dag giiller för tjiirdc fondstyrelsen.
Finansutskottet delar lagutskotlets uppfattning. Detta innebiir att finans-
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utskottet samtidigt ställer sig bakom de klarläggande uttalanden som föredragande statsrådet gör i propositionen med anledning av lagrådets synpunkter i denna fråga (prop. 50, s. 153).

I motion 190 påstås också att förslaget strider mot regeringsformen
eftersom fondstyrelserna skall tillföras medel som de därefter fritt kan
fö1foga över utan påverkan från riksdagens sida.
Samma fråga har redan innan propositionen lades fram prövats av lagrådet som därvid inte haft nägot att erinra. Konstitutionsutskottet har för sin
del <KU 1983/84:2y) instämt i denna bedömning.
Finansutskottet vill härutöver göra följande kommentar. Såsom lagrådet
framhåller i sitt yttrande medger 9 kap. 2

*regeringsformen att riksdagen

kan bestämma att medel far tas i anspråk i annan ordning än geno_m
budgetregleringen. I 9 kap. 9 § föreskrivs emellertid också att riksdagen
kan, i den omfattning som behövs, fastställa grunder för förvaltningen av
statens egendom och förfogandet över den. Genom att anta förslaget till lag
med reglemente för allmänna pensionsfonden anger riksdagen en yttre ram
för hur medel som flyter in i form av särskild tilläggspensionsavgift och
vinstdelningsskatt skall förvaltas. Motionärens påstående att fondstyrelserna utan påverkan från riksdagens sida äger fritt disponera över de medel
som tillförs dem saknar således grund. Med det anförda avstyrks motion
190.
Såsom lagrådet påpekar finns det inte något konstitutionellt hinder mot
specialdestinerade skatter. Riksdagen har emellertid tidigare uttalat att
specialdestination av statsinkomster hör avvecklas.
Vinstdelningsskatten och den särskilda tilliiggspensionsavgiften iir att
betrakta som skatter. som specialdestineras till den allmänna pensionsfonden. Dessa skatter kan ses som ett komplement till de tilläggspe.nsionsavgifter som på motsvarande sätt förts till pensionsfonden alltsedan dess
tillkomst. Att löntagart'ondstyrelserna nu inordnas i ATP-systemet är inte
något skäl till att ompröva denna ordning.

Utskott~!

delar inte de syn-

punkter som framförs i motion 224 i denna del utan tillstyrker den valda
lösningen.
Riistk1·oteri11g och 1frt'1j("iri11g m· riistriiu

En grundläggande tanke med att tillskapa llera separata löntagart'ondstyrelser är enligt propositionen att de som riskkapitalplacerare och som
aktieförvaltare skall vara av varandra oberoende och sinsemellan sjiilv·ständiga. Eftersom det är allmiinna pensionsfonden som kommer att iiga de
aktier som löntagart'ondstyrelserna förvärvat. erfordras vissa iindringar i
aktieholagslagen för att löntaga1iondstyn:bcrna var fiir sig ~kall kunna
utöva rösträtt för de aktier som styrelserna förvaltar. Enligt ett av de
aktuella lagrummen <9 kap ..~ ~)får niimligen ingen rö~ta för llcra aktier.
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egna ol:h andras, iin vad som motsvarar en kmtedel av dc ril bolagsstiimman företrädda aktierna. om inte niigot annat följer av bolagsordningen. I
propositionen föreslås. att vid tillämpningen av denna regel skall AP-fondens totala innehav av aktier inte räknas sori1 en enhet i de fall dil tlera
fondstyrelser förvaltar aktier i samma bolag. I stiillet skall var och en av
styrelserna betraktas som en särskild aktieägare ocb varje styrelses innehav som en enhet.
Detta undantag fran den s. k. röstkvotsregeln kritiseras i 11101ic111 J.:!-1 (fpl.
I den anförs att genom ett gemensamt agerande hos de fem fondstyrelserna
kommer löntagarfonderna tillsammans att kunna inneha 40 1.;;. av aktiernas
röstvärde, vilket torde komma att ge ett helt dliminerandc inflytande.
Lagrådet har prövat den föreslagna regeln od1 diirvid förklarat sig kunna
acceptera den, eftersom förslaget är en naturlig konsekvens av fondstyrelsernas självstiindiga stiillning.
Utskottet vill för egen del framhålla följande. Det iir angelllget att fondstyrelserna inte binds iill varandra genom yttre regleringar. Varje fondstyrelse hör s{tlunda kunna agera självstiindigt och inte vara avhängig övriga
styrelsers bedömningar och beslut. I konsekvens hiirmed bör. siisom föreslås i prorositionen, fondstyrelserna tilldelas egna kanslier. Skall fondstyrelserna kunna upptriida som fristilende inst.itutioner även vid holagsstiimmor, iir det nödviindigt all de ocksä i dessa samm.:.nhang ges stiillning som
självständiga aktieförvaltare. Styrelserna kan naturligtvis <la också rösta
på olika sätt.
Den hotbild som mälas upp i motion 224 rimmar enligt utskottets mening
illa med de förutsiittningar efter vilka fondstyrelserna kommer att verka.
Hotbilden bygger nämligen helt pf1 förutsättningen att fondstyrelserna kan
göra samfällda placeringar. vilket med hänsyn till deras sjiilvstiindighet och
olikartade regionala förankring ter sig mindre sannolikt.
Silsom tidigare berörts föresl{1s i propositionen att 50 ~:-; av den röstriitt
snm en löntagarfondstyrelses aktieinnehav i ett visst bolag ger skall pil
hcgiiran av lokal facklig organisation överföras till denna. Ett sfalant bemyndigande skall kunna lämnas för högst ett år i taget. Förslaget syftar till
att ytterligare decentralisera ägarinflytandet och stiirka de anstiilldas möjlighetcr att piiverka sin .:gen situation.
Den föreslagna ordningen iir enligt vad lagutskottet anför i sill yttrande:
(LU 1983/84: 1 y) ingen principiell nyhet. Fjärde fondstyrelsen har redan i
betydande utstriickning överlåtit rösträt:en för sina aktier till fackliga
organisationer.
Finansutskottet vill för egen del tillägga att denna delegering av röstriittcn har tillk(H11111it genom ett riksdagsinitiativ föranlett av motionsyrkanden ~om cc:nterpartiet od1 viinsterpartic:t kommunisterna förde fram i
samband med bildandet av (jiirde AP-fonden. De skiil som dii förebars i
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t. ex. den centerpartistiska motionen var att man genom att delegera röstriitten för AP- fondsaktierna till representanter för de anställda. valda av
de anstiilldas organisationer på arbetsplatserna. skulle främja såväl företagsdcmokratin soin möjligheterna att bättre anpassa företagspolitiken efter va1:ic enskilt företags speciella förhftllanden. Samma rätt föreslås nu i
propositionen gälla för löntagarfondstyrelserna.
Lagutskottet har i sitt yttrande tillstyrkt de i propositionen föreslagna
iindringarna av akticbolagslagcn.
Finansutskottet är inte av annan uppfattning och kan därför tillstyrka
propositionens förslag i denna del. Utskottet vill emellertid göra följande
förtydliganden.
Vid bcriikning av röstkvot kan tilliimpningssvårigheter uppstå.om en
fondstyrelse själv röstar för en del av sina aktier medan rösträtten för
i'tterstodcn utövas av flera fackliga organisationer. Fondstyrelsen får därvid tillsammans med organisationerna inte rösta för mer än en femtedel av
de på bolagsstiimman företriidda aktierna. I sådant fall bör. såsom lagrådet
förordat. rösträttshcgränsn_ingcn bestämmas proportionellt först mellan
styrelsen och de fackliga organisationerna och därefter mellan organisationerna inbördes.
Om en lokal facklig organisation begär att få utöva rösträtten för hälften
av de aktier en löntagarfondstyrelse innehar. får det vidare förutsättas att
fondstyrelsen tar upp överläggning med övriga fackliga organisationer som
finns förctriidda vid bolaget innan fullmakt utfärdas.

Utseende m·.fimdstyrt'.lser
Enligt propositionens förslag skall varje löntagarfondstyrelse bestå ·av
nio ledamöter som utses av regeringen för ett år i taget. Av ledamöterna
skall minst fem företräda löntagarintressen. Även utländska medborgare
bosatta i Sverige skall kunna ingå i en löntagarfondstyrelse. I propositionen aviseras också att en särskild utredning kommer att tillkallas för att
överväga frflgan om fondernas styrelseledamöter i framtiden bör utses
genom direkta val.
I motion 223 (vpkl anförs att fondstyrelserna hör utses av riksdagen i
avvaktan på att den aviserade utredningen har slutfört sitt arbete.
I 111otic111224 (fp) uttalas att det är otillfredsställande att riksdagen inte nu
har möjlighet att ta ställning till hur löntagarfondernas styrelser skall utses
i framtiden. ·
I motion 164 av Allan Ekström (m) framhålls att löntagarfondstyrelserna
ingftr i den statliga förvaltningsorganisationen och att behörighetsreglcrna i
11 kap. 9 ~ regeringsformen därmed gäller. I detta grundlagsstadgande
föreskrivs bl. a. att endast den som är svensk medborgare får inneha·
styrelseuppdrag i myndighet som lyder direkt under riksdagen eller regeringen.
Lagrådet har i sitt yttrande över propositionen tagit upp den sistnämnda
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frågan. Enligt lagrådet motiveras kravet på svenskt medborgarskap främst
av hänsyn till rikets säkerhet och av önskemålet att beslut som rör enskildas rättsliga ställning skall fattas av svenska medborgare. Allmänna pensionsfonden är en unikt utformad institution. Även om fondens förvaltande
organ. fondstyrelserna. skulle anses ingå i den statliga förvaltningsorganisationen. kan styrelserna enligt lagrådet inte jämställas med de förvaltningsmyndigheter som anges i grundlagsstadgandet. De motiv som ligger
·till grund för stadgandet talar också enligt lagrådet emot att detta skulle
vara tillämpligt pfa fondstyrelserna. Lagrådets slutsats är att grundlagsstadgandet inte utgiir hinder för utliindsk medborgare att utses till ledamot i en
löntagarfondstyrelse. Konstitutionsutskottet ( KU 1983/84:2 y) har godtagit
lagrådets uttalande på denna .punkt. Även finansutskottet delar lagrådets
uppfattning. Motion 164 avstyrks således i denna del.
Vad beträffar frågan om fondernas styrelser tills vidare skall utses av
riksdagen har konstitutionsutskottet i sitt yttrande inte funnit anledning att
nu frångå propositionens förslag. Finansutskottet är av samma uppfattning. Motion 223 avstyrks i denna del !yrkande 4 e).
Lii11 tag111:fo11dernas rcgio11ala anknytning m. m.

I propositionen föreslås att löntagarfondernas styrelser skall ha en regional anknytning för att bl. a. sprida inflytandet och att detta skall komma till
uttryck i rekryteringen av ledamöterna. Det sägs i propositionen att detta
dock inte innebär att fondstyrelserna skall tilldelas ett regionalpolitiskt
ansvar eller att kapitalplaceringarna skall begränsas till vissa regioner.
Däremot skall varje löntagarfondstyrelse genom sin personsammansättning ges en klar. förankring i en geografiskt sammanhållen region. Ledamöter och suppleanter bör enligt förslaget genom bosättning eller pil annat
sätt ha anknytning till den geografiska regionen.
Nf1gon formell geografisk avgränsning av de fem regionerna görs inte. I
propositionen anförs emellertid att en region hör omfatta norra Sverige.
Mellansverige bör indelas i två regioner. Västra och södra Sverige bör
utgöra var sin region.
Fri\gan om kansliernas geografiska lokalisering skall avgöras av resp.
fondstyrelse mot bakgrund av vad som kan bedömas som praktiskt möjligt
och i övrigt lämpligt. I propositionen sägs dock att det framstår som
önskvärt att åtminstone på några års sikt uppnå en. även i detta avseende.
decentraliserad förvaltning.
Arbetsmarknadsutskottet fäster i sitt yttrande (AU 1983/84: I yl stort
avseende vid styrelsernas regionala anknytning som utskottet anser vara
mycket betydelsefull. Det är enligt arbetsmarknadsutskottet riktigt att
fondstyrelserna i sin placeringspolitik inte skall ha några uttalade regionalpolitiska m<ll. Men det betyder inte. framhåller arbetsmarknadsutskottet.
att deras verksamhet saknar regionalpolitisk betydelse. Styrelsernas regionala anknytning innebiir. säger utskottet. att resp. styrelse kommer att ha
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siirskild kunskap om utvccklingsförutsättningarna i den egna regionen.
Därigenom kommer det att finnas biittre förutsättningar än vad annars
skulle ha varit fallet att i en region. t. ex. i norra Sverige. finna sådana
framtidsinriktade projekt som är en förutsättning för kapitalplacering.
Arbctsmarknadsutskottet erinrar om att det i propositionen anges att
kapitalplacering i mindre och medelstora företag lämpligen kan ske via
investmentbolag somt. ex. Tillväxtinvest. Med anledning hiirav framhåller
arbetsmarknadsutskottct att det finns flera regionala investmentbolag och
att det är naturligt om fondstyrelserna prövar möjligheterna att via dessa
placera riskkapital i mindre och medelstora företag.
Finansutskottet har inget att erinra mot att löntagarfondstyrelsernas
regionalpolitiska betydelse stiirks genom att man prövar möjligheterna att
kanalisera riskkapital via regionala investmentbolag. Såsom också arbetsmarknadsutskottet påpekar nir emellertid fondstyrelsernas placeringar inte
förestavas av faststilllda regionalpolitiska mål. Fondstyrelserna skall sålunda inte ses som ett nytt regionalpolitiskt instrument utan deras verksamhet bör ges den allmänna inriktning som finns angiven i propositionen.
I motion 223 lvpkl hävdas att fondernas pengar måste satsas utifrån
samhällsekonomiska kalkyler och överväganden. Detta innebär. säger motionärerna. att fonderna bl. a. mtiste ha inte bara en regional fiirankring i
sin sammansättning. utan att de skall ha ett uttryckligt uppdrag att främja
näringslivet inom varje region.
Fondernas medel måste också kunna anviindas för att stödja löntagarkollektiva företag och nya samhälleliga industrier, framhåller motionärerna. som också anser att fonderna skall utnyttjas för att motverka transnationalisering och industriutflyttning.
I motionen tillbakavisas tanken att löntagarfonderna skall fungera som
ett medel för att få de löncarbetande att acceptera en återhållsam lönepolitik. De bidrag som företagen fär betala till fonderna skall alltså enligt
motionärerna inte avriiknas i avtalsrörelserna.
Näringsut skottet har i sitt yttrande till finansutskottet IN U 1983/84:5 y)
förordat att samtliga yrkanden i motion 223 tvpkl avstyrks.
De yrkanden som förs fram i motionen innebär hl. a. att riksdagen mer i
detalj skall föreskriva vilken inriktning fondstyrelsernas placeringspolitik
skall ha. Utskottet delar inte denna uppfattning. Enligt utskottets mening
får det

förut~iittas

att fondstyrelserna genom sin löntagardominans och sin

regionala förankring är väl så skickade att göra de bedömningar som
erfordras för att deras placeringar skall nå bästa samhälleliga effekt. Inget
hindrar heller att en löntagarfondstyrelse, om så bedöms lämpligt i det
enskilda fallet. kan stödja t. ex. löntagarkollektiva företag eller samhälleliga industrier. Utskottet avstyrker motion 223 yrkandena 4 (a, b, c. d och f)
och 5.
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5. Öuiga motionsyrkandcn
A.tgiirdcrfc"ir att 11nderliitta personligt iigandc m· aktier

I motion 204 (m) stiills flera yrkanden som syftar till att underlätta
personligt iigande av aktier. Sålunda hegiirs ett tillkiinnagivande av riksdagen om skattefond sparandets hetydelse och om åtgärder för att underHitta
tillkomsten av förctagsanknutna vinstandclssystem. I 111otio11 2::4 (fp) bc!!iirs att skattereduktion för aktieutdelning återinförs. att duhbelheskattning på aktier slopas och att förmögenhetsskatten p[1 arhetande kapital i
mindre och medelstora företag avskaffas.
Skatteutskottet anför i sitt yttrande !SkU 1983i84:5 yl att man nyligen
har haft att ta ställning till likartade motionsyrkanden. Skatteutskotkt
hiinvisar till dessa ställningstaganden (SkU 1983i84:55 01.:h SkU
1983/84: I yl och anför att skäl saknas att i detta sammanhang ompröva
dessa frågor. Skatteutskottet anser således att finansutskottet bör avstyrka
dessa motionsyrkanden.
Finansutskottet delar skatteutskottets uppfattning och avstyrker diirmed
motionerna 204 yrkandena 3, 4 och 5 01.:h 224 yrkandena 2, J. 4 och 6.
A l'Skt!fliindc m· de11 grndl'rnde riistriittl'11 fiir

llHI

hiirsaktier

I motion 224 !fp) yrkas att riksdagen beslutar att avskaffa den graderade
röstriitten för nya hörsaktier enligt vad som anförts i motionen. Motionärerna framhftller att den faktiska maktkoncentrationen i vissa fall kan vara
större än ägandekoncentrationen. beroende på systemet ri1ed A- 01.:h 8-aktier med olika röstviirde på bolagsstämman. Ett relativt litet aktieinnehav
och följaktligen liten kapitalinsats kan genom den graderade rösträtten ges
ett oproportionellt stort inflytande. Motionärerna framht1ller att den graderade rösträtten för nya aktier pä A 1- och A 2-listorna pfl hörsen hör tas
bort. För familjeföretag, som går in på OTClistan. finns det enligt motionärernas uppfattning stort skäl att behålla gällande bestämmelser.
Lagutskottet påpekar i sitt yttrande ( L U 1983/84: I yl att aktiebolagslagens bestämmelser om olika röstvärde för aktier måste ses mot bakgrund
av de regler som sedan länge gällt beträffande utliinnings förvärv av aktier i
svenskt aktiebolag 01.:h fast egendom i Sverige. Dessa regler har nyligen
setts öv~r. Översynsarbetet har resulterat i td nya lagar som trätt i kraft
den I januari 1983. Enligt den ena lagen ( 1982:617), som rör utländska
förvärv av svenska företag m. m., fårs. k. kontrollsubjekt inte utan särskilt
tillsttmd förvärva så många aktier i svenskt aktiebolag att hans andel av
aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger
vissa gränsviirden. I den andra lagen ( 1982:618>. soin omfattar utländska
förvärv av fa~t egendom m. m .. stadgas förbud for kontrollsubjekten att
utan tillstilnd förvärva fast egendom m. m.
Ktintrollsubjekt iir inte bara utländska medborgare 01.:h andra utländska
riittssubjekt utan ocks{1 vissa svenska juridiska pasoner. bl. a. aktiebolag
som saknar s. k. utliinningsförbehåll i bolagsordningen.
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Lagutskottet har \'id ett tlcrt<il tillfällen prövat friigan om den graden!de
rösträtten. Niir lagLitskottct senast behandlade frågan I LU 1982/83:36).
förklarade sig utskottet i och för o;ig dela de d;i aktuella mötioniircrnas
uppfattning att huvudprincipen hordc vara att va~jc aktie skall ha en röst.
Ertcrsom fr~1gan om sambandet mellan hestiimmelso.:rna i akticholagslagen
och reglerna om tillståndspliktiga förv;irv nyligen hade pn)vats. avstyrkte
emellertid lagutskottet bifall till motionen. Riksdagen följde laguhkottcts
hemställan.
Riksdagen har nyligen efter förslag fr;ln finansutskottet !Fi LI 1983/84: Il
givit regeringen i uppdrag att utreda om ett hiittre täckande skydd mot
utliindskt inflytande i svenska företag kan ske genom en utvidgning av 1982
;\rs lag om utliindska förvärv av svenska företag m. m.
Finansminister Kjell-Olof fcldt har diirefter i ett interpellationssvar den

24 oktober 1983 upplyst om att man inom regeringskansliet diskuterat en
mjuk övcrgilng fdn nuvarande sy5tem till en ordning diir röst viirdesdifferentieringen successivt minskar i bolagen. Det iir med den inriktningen
som fdgan nu prövas. framhöll finansministern.
Finansutskottet har samma uppfattning som lagutskottet och anser således att huvudprincipen bör vara att varje aktie skall ha en rö't. Som
framgår av det anförda iir frilgan om avskaffande av den graderade röstriitten redan förem;i.I för prövning. Någon i1tgiird från riksdagens sida iir
därför inte påkallad. Motion 224 avstyrks i denna del !yrkande 5).

Hemställan
Utskottet hemställer
I. beträffande regerinRcns heredning m· förslaget Till liintagarfonder
att riksdagen avslår motionerna 1983/84: 164 i motsvarande del,
1983/84: 204 yrkande 2 och 1983184: 219.
2. beträffande inrättande m·fem liintagarfondstyre/ser m. m.
att riksdagen med avslag på motionerna 1983/84: 34 yrkande 2.
1983/84: 164 i motsvarande del. 1983/84: 189. 190. 191. 204 yrkandena I och 6-9. 1983/84: 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212,
213. 214. 215. 21"6. 217, 218. 220. 221. 222. 223 yrkandena 4 och 5
samt 1983/84: 224 yrkande I antar i proposition 1983/84: 50 framlagda
a) förslag till lag om vinstdelningsskatt samt som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört om vinstdelningsskattens tillämpning beträffande de ekonomiska föreningarna.
b) förslag till lag om ändring i lagen t 1979: 609) om allmän investeringsfond med den ändringen att ingressen och 11 ~ e) erhåller
följande som utskottets förslag betecknade lydelse:
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U1.1/.:011c1.1· .fi'irslag
Hiirigenom föreskrivs i fri\ga om
lagen r 1979: 6091 om allmiin investeringsfond
dds att i 16 ordet .. styrelsen ..
skall bytas ut mot ··verket".
dels att I. 4 och / / ~~ skall ha
nedan angivna lydelse.

R1'geri11gc'11.1· ,lf'ir.1/ag
Hiirigcnom föreskrivs i frf1ga om
lagen ( 1979: 609) om allmiin invcsteringsfond
dds att i 16 ordet "styrelsen··
skall hytas ut mot "verket".
·dels att I och 4
skall ha nedan
angivna lydelse.

*

*

**

Il

~·

Allmiin investeringsfond - - - - - - - - - - - - - - för investering.
e) företaget vid beskattningsel företaget vid beskattnings:in:ts utgång inte driver jordhruk el~lret<> utg{mg inte driver jordbruk.
ler röre Ise.
.1 /.:ogshm/.: . .fi1.1·1 ighe1.1f('irrn/111i11g e 1ler rörehc.
fl företaget genom - - - - - - - - - -- - - - - - - - -· s{1clan fond.
c) förslag till lag om ändring i komrnunalskattelagen l 1928: 3701.
dl förslag till lag om ändring i lagen I 1947: 5761 om statlig inkomstskatt.
e) förslag till lag om iindring i upphördslagen l 1953: 272).
f) förslag till lag om Lindring i taxeringslagcn I I 9'i6: 6231.

gl förslag till lag med reglemente fi\r allrniinna pensionsfonden.
h I förslag till lag om iindring i lagen l 1962: 381) om allmiin försiikring.
il förslag till lag om ändring i aktieholagslagen ( 1975: 1385).
j) förslag till lag om ändring i lagen ( 1979: 648) om procentsatser
för uttag av avgift undei· f\ren 1980- 1984 till försiikringen för
tilläggspension.
3. beträffande samhiil/sfimda och lo/.:ula .fiH'klig11 i11l'eSIC'ri11g.1.fi111der
att riksdagen avsliir motion 1983/84: 223 yrkandena I. 2 och 3.
4. betriiffandc åtgärder fiir alt 1111derlii1ta personlig! iigande m·
a/.:til'r
att riksdagen avslttr motionerna .1983184: 204 yrkandena 3. 4 och
'i samt 1983/84: 224 yrkandena 2. 3. 4 och 6. ·
5. hetriiffande m·:1·/.:affa11dc a1· den graderade riislriilli'll ji'ir nya
hiir.1 a/.: t il' r
att riksdagen avslår motion 1983184: 224 yrkande 'i.
Stockholm den 13 decemher 1983
På finansutskottets vägnar
ARNE GADD
Niirrnmnde: Arne Gadd (s). Björn Molin (fp). Lars Tohisson (m),
Jansson (s). Nils Åsling (c), Per-Axel Nilsson Is), Lennart Rlom
Roland Sundgren (s). Christer Nilsson (si. Filip Fridolfsson (m),
Riimgård (cl. Torsten Karlsson (s). Hugo Hcgeland (mJ. Carl-Henrik
mansson (vpkl och Gunnar Nilsson i E-;löv (s).

Paul
lm).
Rolf
Her-
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Reservationer
1. Regeringens beredning av förslaget till liintagarfonder

Björn Molin (fp), Lars Tobisson (m). Nils Asling <cl. Lennart Blom <ml.
Filip Fridolfsson (ml. Rolf Rämgi'trd <cl och Hugo Hegeland (ml anser att

dels den del av utskottets yttrande som på s. 46 börjar med .. Löntagarfondsfr<igan har·· och pil s. 50 slutar med "längre fram .. hort ha föl.iande
lydelse:
I flera motioner väckta med anledning av propos1t10nen om löntagarfonder anförs kritik mot det siitt pil vilket propositionen arbetats fram och
mot att det inte helt klarlagts om förslagen i propoo;;itionen st{ir i överensstämmelse med grundlagen.
I motion 204 (ml yrkande~ anförs ntt regeringens förslag om kollektiva
löntagarfonder inte beretts pi'1 ett godtaghart "iitt. Bristerna i handliiggningen är enligt motionärerna anmiirkningsvärda. eftersom den ;!syftade förändringen är av djupg?1ende karaktiir. Frågan giiller om Sverige skall byta
ekonomiskt - och därmed i förlängningen iiven politiskt - system. Utformningen av förslaget har enligt motionärerna inte penetrerats i detalj.
och dess följder har inte tillräckligt analyserats. Uppsplittringen pf1 tre
departementspromemorior och den korta remisstiden har, anser man vidan:~. inte givit herörda instanser de möjligheter man kan kräva för att
hedöma den föreslagna föriindringens innebörd. Propositionen har utformats utan rimligt hänsynstagande till remissinstansernas synpunkter. Denna grundläggande kritik mot regeringens förfaringssätt bör enligt moderata
samlingspartiet ges regeringen till bnna.
I motion 164 av Allan Ekström <m) anförs att löntagarfondsförslaget i
korthet innehiir att medel tvfingsvis överförs fri'm vf1ra svenska företag till
löntagarfondstyrelser. medel som dessa fondstyrelser därefter skall använda för inköp av aktier i samma företag. Företagen tvingas alltså att finansiera sin egen socialisering. Fonderna stiills således enligt motionären under
facklig hegemoni och kan med sina företagsförvärv föra en egen regionalpolitik. industripolitik eller arhetsmarknadspolitik helt vid sidan av regering och riksdag. Fonderna blir på så siitt en slät i staten eftersom de icke
blir beroende av särskilda hudgetbeslut frtm riksdagens sida. Offentlig
· makt kommer därmed att kunna utövas korporativt i Sverige i strid med
grundsatsen om en effektiv parlamentarisk kontroll. anför motionären.
Det är i varje fall icke visat. anser motionären. att propositionen står i
överensstämmelse med vår konstitution, tolkad med ledning av Europakonventionen. Någon bedömning av förslagets förenlighet" med folkrättens
grundsatser har för övrigt icke företagits av lagrådet. Redan av denna
anledning bör förslaget avvisas. anser niotionären.
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I motionen anförs -\'idare att kintagarfondstyrelserna. lihom övriga
fomlstyrclser. ingilr i den -;tatliga förvaltningsorganisationen. l:khörighetsreglerna i 11 kap. 9 ~ regeringsformen giiller i och med detta. innebiirande
att endast svensk medborgare fiir inneha uppdrag siisom styrebeledamot.
Propositionen upptar i lagen med reglemente för allmiinna pen-;ionsfonden
emellertid icke niigon motsvarande inskrlinkning för utHinning_ Propositionen iir därmed enligt motioniiren icke heller hiir förenlig med regeringsformen_
l 111otio11 219 av Rolf Riimgard m. Il. <c. m. fpl anfors att förslaget om
löntagarfonder har utretts pti ett hastigt och splittrat siitl. Fiirslaget har
lfingtg;1ende principiella konsekvenser for landets ekonomi och konstitutionella forhiillanden. Förslaget innehiir i korthet att medel l\'~tngsvis överförs fn'm viira svenska företag till statsiigda löntagarfonder. medel som
de~sa

fonder därefter skall använda för inktip av aktier i olika bolag. Sett i

ett större sammanhang tvingas företagen att finansiera sin egen socialisering.
Motioniirerna anför vidare att nationaliseringar i Västeuropa brukar
betraktas

Sllnl

expropriation och ske under riittslig kontroll. Ingenting av

denna kontroll <'1terfinns i den svenska modellen för socialisering av företagen. Fon<)erna ställs under facklig hegemoni och kan föra en egen regionalpolitik. industripolitik eller arbetsmarknadspolitik med de företag de övertar. Fonderna blir på så sätt en stat i staten. Offentlig makt kommer
diirmed att kunna utövas korporativt i Sverige i strid med tankarna bakom
regeringsformen.
Vidare anförs i motionen att någon konstitutionell beredning över huvud
t_aget inte har skett av löntagarfondsproblematiken i Sverige. Med tanke på
frågans ekonomiska räckvidd och utomordentligt vittgt1ende konstitutionella konsekvenser måste från riksdagens sida krävas att en inträngande
analys kommer till sttmd. Motionärerna begär därför en förutsättningslös.
grundlig utredning av de konstitutionella frågor som löntagarfondsförslaget
reser innan förslaget behandlas av riksdagen.
Även i andra motioner har liknande kritik framförts men utan yrkanden i
dessa hänseenden.
Som framgår av de lämnade redovisningarna riktas i flertalet motioner
skarp kritik mot regeringens heredning av löntagarfondsfrågan. Remisstiden har varit för-kort. Myndigheter och sammanslutningar har inte beretts
tillfälle att yttra sig över ett förutsättningslöst och samlat förslag till löntagarfonder. De konstitutionella aspekter som förslagen reser har inte tillräckligt analyserats innan propositionen lades fram för riksdagen etc.
Ä v.en lagrådet har i sitt yttrande över förslagen fört fram mycket kritiska
synpunkter vad gäller handläggningen av löntagarfondsfrågan. Det sätt på
vilket utredningsarhetet och remissbehandlingen skett har inverkat menligt
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på lagriidets möjligheter att fullgöra den granskning grundlagen fiireskrivcr.
I konstitutionsutskottets yttrande ( K U 1983/84: 2 y) anför företrädarna
för moderata samlingspartiet. centerpartiet och folkpartit!l i en avvikande
mening att man delar den uppfattning som kommit till uttryck i motionerna
och lagråds yttrandet i fråga om den bristfälliga handläggningen av ärendet.
Den ekonomisk-politiska fråga saken rör är-av djupgående karaktiir. I en
motion uttalas sålunda. att frågan ytterst gäller om Sverige skall i grunden
ändra sitt hittillsvarande ekonomiska system och i förliingningen även det
politiska systemet. Mot denna bakgrund inger de påtalade bristerna i
beredningen av ärendet allvarliga betänkligheter frän konstitutionell synpunkt.
De borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet pekar vidare på några
konstitutionella frågeställningar som löntagarfondsärendel aktualiserat.
En viktig sådan fråga är om fondförslaget står i överensstämmelse med
regeringsformens regler om expropriation. Förslaget innebär att medel
tviingsvis överförs från företagen till löntagarfonder. medel som dessa
fonder i sin tur skall använda för förvärv av aktier eller andra ekonomiska
andelar i bl. a. samma företag. Detta medför i praktiken att företagen
tvingas att utan kompensation frän statens sida bidra till sin egen sm:iali-.
sering. De borgerliga ledamöterna anser att frågan uppenbarligen inte har
utretts. och analyserats på det sätt riksdagen bör ha rätt att kriiva. innan
beslut fattas av så ingripande natur för stora delar av vårt näringsliv.
I llera motioner ifrågasiitts om förslagen är förenliga med Sveriges
internationella åtaganden. Bl. a. hänvisas till den konvention som Sverige
bitriitt genom ratificering av tilliiggsprotokollet den 20 mars 1952 (SÖ
1953:26) till konventionen angilcnde skydd för de mänskliga riittigheterna
och grundläggande friheterna. Enligt protokollets artikel I skall varje
fysi~k

eller juridisk persons rätt till

~in

egendom liimnas okränkt. Ingen får

berövas sin egendom annat iin i det allmännas intresse och under de
förutsiittningar som anges i lag och av folkrättens allmiinna grundsatser.
De borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet anser alt under alla
omständigheter kräver respekten för vart lands anseende att internationella ätaganden iakttas. Vidare ifrägasätter man om den del av förslaget som
motiveras med att en här i !andel' bosatt medborgare inte bör utestängas
från möjligheten att representera löntagarintressena i en löntagarfondstyrclse är förenlig med regeringsformen. Ledamöternas sammanfattande
slutsats är att det föreliggande propositionsförslaget in1e kan ligga till
grund för beslut i riksdagen. Propositionen bör diirför avslås. anser man.
!hin de synpunkter man har att företriida. Regeringen bör anmodas att
ingående utreda de konstitutionella aspekterna av ett löntagarfondsystem.
Finansutskottet anser att de synpunkter som redovisas av förelrädarna
för moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet i den avvikande
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meningen till konstitutionsutskottets yttrande I KU 1983/84:2 yl innebär en
mycket allvarlig kritik av regeringens bcredning av ärendet. Det är visserligcn inte visat att förslagen strider mot grundlagen. men det är heller inte
närmare utrett.
Lagrildet beklagar i sitt utlåtande att myndigheter och sammanslutningar
inte varit i tillfälle att yttra sig över ett förutsättning~löst utarbetat och
samlat förslag till löntagarfonder. Därför instämmer lagritdet i kritiken mot
att en fri"iga av sil stor principiell betydelse och med sa kontroversiella
inslag beretts pa sätt som skett. Lagrädet säger att dess granskning skall
avse bl. a. om förslagen är så utformade att lagarna kan antas tillgodose
angivna syften. Det sätt på vilket utredningsarbetet och remissbehandlingcn har skett gör det sviirt att fullgöra denna granskningsuppgift, säger
lagrådet.
Eftersom löntagarfondsförslaget. om det genomförs. pii sikt kommer att
innebiira en förändring i grunden av vi1rt ekonomiska system, är det
anmärkningsvärt att regeringen inte berett fnigan på ett fullständigare sätt.
Det borde vara en självklarhet i en demokrati av vår typ att viktig;., beslut
med vittomfattande konsekvenser utreds och förbereds på ett sadant sätt
att kritik inte kan riktas mot dem på konstitutionella grunder. Det torde
därl"ör ligga i hela nationens intresse att dessa friigor först utreds innan
riksdagen fattar sitt beslut. Ett förslag som genomförs pii det sätt som
regeringen har for avsikt att göra kan aldrig vinna respekt bland medborgarna. Utskottet anser därl"ör att en förutsättningslös och grundlig
utredning bör göras av de konstitutionella friigor som löntagarfondsförslaget väcker. Vad utskottet anfört om regcringens beredning av löntagarfondsförslaget bör ges regeringen till känna.

dels utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse:
I. beträffande regeringrns heredning m· fi"irs/11get till himagarfonder att riksdagen med anledning av motionerna. 1983/84: 164 i
motsvarande del. 1983/84:204 yrkande 2 samt 1983/84:219 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om en förutsättningslös och grundlig utredning av de konstitutionella frågor
som löntagarfondsförslagct väcker.

2. Inrättande av fem löntagarfondstyrelser m. m.
Björn Molin (fp). Lars Tobisson (m). Nils Åsling (c), Lennart Blom (m),
Filip Fridolfsson (m), Rolf Riimgård le) och Hugo Hegcland (m) anser att

dels den del av utskottets yttrande som på s. 50 bö1jar med ."Bakgrund
och" och på s. 56 slutar med '"avstyrker motionen"', samt
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dels den del av utskottets yttrande som pä s. 56 börjar med "Sammanfattningsvis vill" och pii s. _71 slutar med "f) och 5" bort ha följande
lydelse:
Många olika argument för kollektiva löntagarfonder har anförts under
årens lopp. Dt!l uppgivna syftet med fonderna har skiftat lika snabbt som
de tekniska konstruktionerna. Motiven har bl. a. varit: Förbiittrad riskkapitalförsörjning. stöd för den solidariska lönepolitiken och diimpad lönekostnadsutveckling, jämnare förmögenhetsfördclning, tryggare pensioner
samt stärkt löntagarinflytande.
Alla dessa motiv har vid en närmare granskning visat sig ohilllbara.
Det motiv som under arbetet i löntagarfondsutredningen starkast betonades gällde näringslivets försörjning med riskvilligt kapital. Utskottet
anser i likhet med vad som anförts i de borgerliga motionerna att detta
problem visat sig kunna lösas utan några kollektiva löntagarfonder. De
stimulanser som de icke-socialistiska regeringarna införde. t. ex. lindringen av dubbelbeskattningen av aktieutdelningar och införandet av skattesparandet, speciellt aktiesparfonderna, har medfört att den svenska börsen
har börjat fungera som den skall, dvs. som en marknad för riskvilligt
kapital.
Företagens nyemissioner, dvs. deras tillskoll av riskvilligt kapital. har
därigenom under senare år kunnat öka mycket kraftigt. I själva verket har
emissionerna sedan hösten 1980 varit större än under hela 1970-talet.
Utskottet anser således att kapitalhildningen inte kommer att förbättras
genom införande av kollektiva löntagarfonder. Dessa skall framför allt
finansieras med vinstmedel från företagen. vinster som annars kunde användas till investeringar och framtidssatsningar. Effekten av fonderna blir
således närmast motsatsen till det_ önskade, dvs. att niiringslivet undandras
risk villigt kapital.
Utskottet anser inte att politiker elkr focklig<i företrädare kan använda
företagens vinstmedel mer effektivt än vad företagen klarar av. Erfarenheterna är i allt väsentligt de motsalla.
Sammanfattningsvis anser således utskollet att detta motiv för att ii1föra
kollektiva löntagarfonder inte är hållbart.
Ett yllerligare motiv som anförs i propositionen är alt fonderna skall
stödja den solidariska lönepolitiken och bidra till löneåtcrhållsamhet. Utskottet anser att detta bygger på ett felaktigt resonemang. Det finns inte
något belägg för all högre vinster ger upphov till större löneglidning.
Det finns varken teoretiskt eller empiriskt stöd för att en extra vinstskatt
ger lägre lönckrav vare sig lokalt eller centralt. Det är inte trovärdigt att
medlemmarna i de fackliga organisationerna skulle var~1· ber.::dda ·att sänka
sina löneanspråk för all facket och politikerna skall fä. disponera över
fondmedel för aktieköp. Att de enskilda löntagarna skulle vilja sänka sina
lönekrav och sin standard för att löntagarfonderna skall kunna köpa aktier
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motsiigs ncks~t av att löntagarna inte vill ha löntagarfonderna över huvud
taget. An mindre vill de göra uppoffringar.
Socialdemokraternas nuvarande bcniigenhct att koppla ihop löntagarfonderna med stabiliseringspolitiken grundas enligt utskottet i fiirsta hand
pii att det skulle vara möjligt att få en annan löne- och prisökningstakt med
löntagarfonderna. Men om inte löneavgiften och vinstskatten avräknas till
minst 1oor;( på löneökningarna - vilket de erfarenhetsmässigt inte gör ökar företagens totala kostnader. Därmed motverkar löntagarfonderna i
själva verket sitt stabiliseringspolitiska syfte. Det iir mycket sannolikt att
löntagarfonderna driver upp kostnads- och prisniviln i företagen och i
samhället i stort'.
Utskottet anser inte heller att den nu aktuella avtalsrörelsen ger nägot
belägg för att förslaget om löntagarfonder skulle bidra till äterhälbamhet i
lönekravcn.
I propositionen hiivdas ocks{1 att löntagarfonderna kommer att bidra till
en jämnare förmögenhetsfördelning. Det siigs att en nödvändig lönsamhetsökning i företagen annars skulle medföra oacceptabelt stora förmögenhetsökningar för nuvarande aktieägare.
Av hushållens totala förmögcnhetsstock utgör aktie.rna endast en mycket liten del. Hushållens samlade bruttoförmögenhet uppgår i dag till runt
I 000 miljarder kronor. I inget annat industriland är förmögenheterna så
jämnt spridda som i Sverige. Den helt dominerande delen av dessa förmögenheter ligger i små- och fritidshus. Aktieägandet utgör endast ca 70
miljarder kronor. Spridningen av aktieiigandet har därför en relativt liten
betydelse vad gäller den totala förmögenhetsfördelningen.
Om syftet enbart är att sprida aktieägandet behövs helt andra insatser.
Det av den borgerliga trepartiregeringen införda skattefondssparandet har
medfört en anmärkningsvärt snabb spridning av aktieägandet. ·ca 600000
människor sparar i dag i aktiesparfonderna. Ungefär '213 av dessa är helt
nya aktieägare. Skattefondssparandet har därmed inneburit att vi fått
ungefär 380000 nya aktiesparare. Aktieägandet har därmed p;\ knappt fem
år rätt större spridning än under hela efterkrigstiden. Denna framgångsrika
form för att sprida aktieägandet vill regeringen avskaffa i början på nästa
år. Det är beklagligt att socialdemokraterna av ideologiska skäl föredrar en
centraliserad förmögenhetsbildning i kollektiva löntagarfonder framför decentraliserad privat förmögenhctsbildning genom t. ex. ak1iespa1fonder.
Utskottet konstaterar emellertid också att själva aktieägandet är snett
fördelat. De kollektiva löntagarfonderna medför dock inte någon spridning
av aktieägandet till fler hushåll utan leder tvärtom till en ytterligare koncentration till institutioner. Om de nyinrättade fem fonderna köper stora
poster aktier som i dag ägs av enskilda människor ökar ägarkoncentrationen i stället för att minska.
Utskottet återkommer nedan till vilka åtgärder som bör genomföras för
att sprida aktieägandet till fler människor.
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Vad gäller löntagarfondernas stöd till ATP-systemet kan utskottet konstatera att det reala tillskottet till pensionsutbetalningarna under gynnsamma förutsättningar blir knappt 0,5 miljarder kronor per år när systemet är
fullt utbyggt efter år 1990. Detta motsvarar mindre än I% av de totala
utbetalningarna. Om avkastningen på fondmedlen blir lägre än de förutsatta 3 %, vilket ingalunda kan uteslutas, blir naturligtvis bidraget till pensionsutbetalningarna ännu lägre.
Utskottet anser att införandet av de kollektiva löntagarfonderna i själva
verket bidrar till att urholka ATP-systemet. Det avgörande för att trygga
pensionerna är enligt utskottet att det blir en god tillväxt i ekonomin och
,detta motverkas av införandet av löntagarfonderna.
Den centrala frågan och det avgörande motivet för att införa kollektiva
löntagarfonder är enligt utskottet makten och inflytandet över företagen.
I propositionen hävdas att löntagarfonderna kommer att stärka löntagarnas inflytande över produktionen. Detta var också det först uttalade målet
för de s. k. Meidner-fonderna, nämligen att öve1fora makten över produktionsmedlen till de fackliga organisationerna.
Utskottet anser emellertid inte att det är rimligt och önskvärt att de
fackliga organisationerna skall få ännu mera makt och inflytande över
näringslivet. Förslaget innebär nämligen inte att makt ges de enskilda
anställda i de olika företagen utan makten förbehålls de fackliga organisationerna och deras ombudsmän. Fackföreningsrörelsen i Sverige har redan
ett mycket större inflytande över ekonomin än i flertalet övriga västländer.
Utskottet anser sammanfattningsvis att förslaget om kollektiva löntagarfonder kommer att innebära en sådan makt- och ägarkoncentration till
fackliga organisationer att grunden för marknadsekonomin förstörs. Utskottet kan inte acceptera en sådan utveckling och avstyrker därför propositionen.
I propositionen hävdas att vissa spärregler för fondstyrelsernas aktieköp
motverkar makt- och ägarkoncentrationen. Detta är enligt utskottets mening fel. Varje fondstyrelse får enligt förslaget köpa upp till 8 % av aktierna
i ett visst företag. Därtill kommer att fjärde AP-fonden kan köpa ytterligare
IO %. Inget hinder finns för ett gemensamt agerande från de fem fondstyrelserna och fjärde fondstyrelsen. vilket innebär att de tillsammans kan
komma upp till 50 % av aktierna i ett visst företag. Erfarenheten visar att
ett dominerande inflytande kan utövas med mycket mindre ägarandel.
Med en målmedveten politik när det gäller aktieköp kan löntagarfonderna således redan år 1990 ha tagit över centrala delar av svenskt näringsliv. Om övertagande definieras som ägande av minst 49 %. eller minst lika
mycket som de fem största ägarna har tillsammans, kan ett flertal av
Sveriges stora företag år 1990 vara löntagarfondsstyrda. Om fonderna
nöjer sig med att bli största delägare, kan man om 7 år ha hunnit uppnå
detta i 75 börsföretag med tillsammans över 700000 anställda.
6

Riksdagen 1983/tJ.I. 5 sam/. Nr 20

FiU 1983/84: 20

82

Det nu aktuella förslaget om kollektiva löntagarfonder har enligt utskottet samma innebörd som tidigare löntagarfondsförslag. Det är i princip
uppbyggt på följande sätt:
Pengar tas från företagen huvudsakligen genom s. k. vinstskatt och
samlas i fonder. f. n. fem med facklig dominans i styrelserna,
för att köpa aktier i företagen och därmed förr eller senare ta över
ägandet till dessa.
Företagen skall således via en särskild vinstskatt kombinerad med löneskatt finansiera en kollektivisering och socialisering av de svenska företagen. Därmed förändras vårt ekonomiska system. Detta är logiskt för socialdemokraterna men helt oacceptabelt för de borgerliga partierna, som
bygger sin politik på marknadsekonomi, mångfald och privat ägande.
Enligt utskottets mening är det ansvarslöst av regeringen att i nuvarande
ekonomiska kris splittra nationen genom löntagarfondsförslaget. Regeringen åstadkommer inte bara en djup klyfta mellan socialdemokraterna och
det privata näringslivet utan omöjliggör också ett samarbete kring en
ekonomisk politik som skulle kunna föra landet ut ur krisen.
Utskottet förespråkar en spridning av aktieägandet på ett sätt som
stärker marknadsekonomin. Detta kan ske på bl. a. följande sätt:
En fortsatt utvidgning av aktiesparfonderna, som på bara fem år ökat
antalet aktieägare med nästan 400000.
Stöd för företagsanknutna individuella vinstandelssystem.
Avskaffande av dubbelbeskattningen på aktieutdelningar och förenklade reavinstregler.
Satsning på de mindre och medelstora företagen genom avskaffande av
förmögenhetsskatten på arbetande kapital.
Utskottet finner det anmärkningsvärt att propositionen inte innehåller
någon analys av om löntagarfonderna över huvud taget är ett lämpligt
medel för att nå de mål som satts upp. Detta är en allvarlig brist, framför
allt därför att den analys som presenterats under de senaste tio årens
fonddebatt på nästan alla punkter ifrågasatt fondernas förmåga att uppfylla
uppsatta mål.
Propositionen saknar inte bara en analys av behovet av löntagarfonder
utan också en analys av innebörden och konsekvenserna av förslaget.
Ingen som helst diskussion förs om alternativa ekonomisk-politiska medel
för att nå de uppsatta målen.
Som utskottet ovan anfört skulle en sådun analys tydligt visa att det inte
finns något behov av kollektiva löntagarfonder och att sådana tvärtom på
sikt skulle få allvarliga negativa verkningar på ekonomins tillväxtförmåga
och marknadsekonomins fortbestånd.
Konsekvensen av löntagarfondernas införande blir att företagens långsiktiga investeringar sjunker. Satsningar på nya produkter eller produktionsanliiggningar minskar eller flyttas utanför Sveriges gränser. Att expansiva smilföretag driinerns på vinstmedel är siirskilt allvarligt eftersom
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de svarar för en stor del av sysselsättningsökningen i industrin. Sammantaget innebär dessa effekter att såväl produktion som sysselsättning kommer
att hämmas i Sverige som en direkt följd av att löntagarfonderna införs.
Fonderna påverkar även kommunernas ekonomi. Vinstskatten skulle,
om den varit införd år 1982, ha lett till minskade kommunala skatteintäkter
på över en halv miljard kronor. Den höjda löneskatten kostar dessutom
kommuner och landsting över 150 milj. kr. per år.
Det grundläggande argumentet mot vinstdelningsskatten är att den från
de vinstgivande företagen drar undan medel som borde få användas och
normalt skulle få användas för investeringar i dessa företag. Som understryks i några regionalt inriktade motioner kommer även hela regioner att
på detta sätt berövas produktiva resurser som knappast återkommer till
samma regioner i form av placeringar från löntagarfondstyrelsernas sida.
Detta drabbar främst de små och medelstora företagen. Eftersom dessa
svarar för en stor del av sysselsättningen utanför storstadsområdena undergrävs livskraften i dessa regioner. Resultatet blir. som motionärerna
framhåller, en centralisering av företag och resurser med starkt negativa
följder i regionalpolitiskt hänseende.
Utskottet instämmer i den kritik som riktats mot fondförslaget i de tre
borgerliga partimotionerna. Det finns inte någon anledning att mer ingående diskutera tekniska brister i ett förslag som innebär successivt fackligt politiskt maktövertagande av näringslivet. Inte heller hastigheten i socialiseringsprocessen är avgörande för utskottets negativa ställningstagande.
Det är ointressant hur lång tid det tar för löntagarfonderna att ta makten i
företagen. Det intressanta är att fondförslaget skapar en möjlighet för
facket att ta över makten i näringslivet.
Det är enligt utskottets mening helt säkerställt att en stor majoritet av
det svenska folket är emot kollektiva löntagarfonder. Varje opinionsundersökning som genomförts visar att det bara är en liten minoritet som anser
att löntagarfonderna är bra, medan en överväldigande majoritet är negativt
inställd. Det är anmärkningsvärt att regeringen trots detta har fortsatt att
driva fondförslaget mot en bred folkopinion inklusive en stor del av de
egn:i väljarna. mot det samlade näringslivet och mot en enig borgerlig
opposition.
Moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet kommer alltid
att bekämpa alla socialiseringsförslag av den typ som löntagarfonder iir ett
exempel på. Om fonderna skulle genomföras kommer dessa partier att
arbeta för deras avskaffande.
Med det anförda tillstyrker utskottet motionerna 204 (m), 213 (c), 224
lfp) och motionerna 164. 189-191. 205- 218, 220-222 (m, c, fp) i de delar som
innebär ett avslag på propositionen.
Vad utskottet ovan anfört om löntagaifondernas effekter på sysselsiittning, näringslivets utveckling. den kommunala ekonomin och ATP-systemet samt om en spridning av aktieiigandet på ett siitt som stärker marknadens ekonomi bör med anledning av motionerna 204 lml yrkande 6-9. 224
(fp) och 213 (c) ges regeringen till känna.
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Motion 223 (vpk) yrkandena 4 och 5. som innebär en iinnu mer långtgående socialisering av näringslivet, avstyrks.
dels utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande inrättande av fem lö11tagarfo11Jstyre/ser m. m. att
riksdagen med bifall till motionerna 1983/84:34 yrkande 2,
1983/84: 164 i motsvarande del, 1983/84: 189. 190, 191, 204 yrkande
l,205,206,207.208.209,210.211,212,213.214.215.216.217.218.
220, 221, 222 samt 224 yrkande l avslår i proposition 1983/84:50
framlagda lagförslag och motion 1983/84:223 yrkandena 4 och 5
samt med anledning av motion 1983/84:204 yrkandena 6-9 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

3. Inrättande av fem löntagarfondstyrelser m.m.

Carl-Henrik Hermansson (vpk) anser att
dels den del av utskottets yttrande som på s. 50 börjar med "Den
internationella" och på s. 56 slutar med "avstyrker motionen" bort ha
följande lydelse:
Det kapitalistiska samhällets maktförhållanden bestäms av egendomsförhållandena. Dessa baseras på att kapitalistklassen iiger avgörande produktionsmedel, medan en majoritet av befolkningen icke äger egna produktionsmedel utan för sin försörjning måste sälja sin arbetskraft. Kapitalismen förutsätter ojämlikhet. Kapitalets vinster kommer ur de arbetandes
arbete, att de lönarbetande producerar mera än vad som motsvarar deras
löner. Ägande och spekulation skapar inga nya värden. Endast det produktiva arbetet åstadkommer detta.
Kapitalismen omvandlar produktionen till en samhällelig angelägenhet
men dess egendomsform är inte samhällelig utan privat. I stället för en
samhälleligt samordnad produktion för att tillgodose befolkningens behov
leds kapitalismen av de enskilda kapitalens jakt efter så stora vinster som
möjligt. Detta ger upphov till det kapitalistiska systemets motsättningar.
Kapitalismen skapar arbetslöshet och kriser. Kapitalismen skapar slöseri
och rofferi mot människor och natur.
Dessa förhållanden blottläggs med all tydlighet av de senaste årens
ekonomiska utveckling. Trots en nästan enastående ökning av profiter och
förmögenheter hos kapitalägarna har ingen avgörande förbättring skett vad
beträffar investeringsverksamheten i industrin. Och inte heller en tillfällig
konjunkturellt betingad investeringsuppgång skulle lösa grundproblemen.
Kapitalismen har antagit en alltmer parasitär karaktär. De stora kapitalen
iir mera intresserade av snabba klipp eller transnationella äventyr än att
utveckla landets industriella potential. Detta kan få för landet ödesdigra
följda.

FiU 1983/84: 20

85

Ekonomisk politik måste. om den vill uppnå ett slut på arbetslöshet och
kriser. utgå ifrån dessa insikter. Politiken måste inriktas på en förändring
av egendomsförhållandena. ett brytande av de privata monopolens makt,
samhälleligt ägande av de avgörande produktionsmedlcn och en planmässig hushållning.
Ett brytande av de rådande egendomsförhållandena innebär att de ekonomiska relationer som innebär att varje företagsenhet syftar till egen
maximal vinst bryts. Att införa en ny ägare i systemet som uppträder på de
gamlas villkor och i enlighet med de kapitalistiska s. k. marknadslagarnas
- nu genom kapitalkoncentrationen dessutom förryckta - funktionssätt
ändrar inte egendoms-, makt- och ekonomiska strukturförhållanden. Det
kriivs alternativ.
Den av storfinansen styrda ekonomiska utvecklingen av landets produktion har visat sig oförmögen att lösa de aktuella krisproblemen. Spekulation och transnalionaliscring medför bristande industriinvesteringar i Sverige. Det är därför nödvändigt med ett brett samhälleligt industriprogram.
Det krävs en samhällelig kontroll över alla stora investeringar. Storkapitalets ledande ställning i samhället måste brytas.
Därför är det nödvändigt att överföra de privata affärsbankerna i samhällelig iigo liksom att nationalisera stiftelser. investmentbolag och privata
försäkringsbolag. Det är också nödvändigt med en verklig utjämnande
fördelningspolitik.
Vi har en situation i landet där den samlade nettoförmögenheten mycket
snabbt övergått från den offentliga sektorn till privata händer. Samtidigt
som vi har en mycket besvärande statsskuld har storkapitalet kunnat
berika sig genom en närmast exempellös förmögenhetsökning. Bara genom
verkliga angrepp på spekulationen och dess vinster kan en politik för
arbete och sanering av statsfinanserna bli framgångsrik.
Utifrån denna helhetssyn på de ekonomiska sammanhangen måste frågan om ett fondsystem bedömas.
Förslaget till "löntagarfonder inom ATP-systemet" som förordas i proposition 50 utgår emellertid icke från en sådan grundsyn. Propositionens
tema är att inrätta fonder med ett visst indirekt löntagarinflytande för att få
de lönarbetande att acceptera stora bolagsvinster och dåliga löneavtal.
Propositionen förutsätter inga strukturella förändringar av det ekonomiska
systemet elle_r dess styrmekanismer. De nya fonderna skall verka i princip
som den fjärde AP-fonden. De skall med andra ord fungera som vilken
annan aktieägare eller aktiespekulant som helst bara med åtskillnader som
att fonderna icke får äga mer än 8 % av ett företags aktier eller att fonderna
har ett realt avkastningskrav på 3 %· som andra aktieägare inte har. Dessa
villkor för fondernas verksamhet kommer att beskära deras möjligheter att·
inom det givna systemets ramar kunna åstadkomma några förbättringar.
Varje fond kommer att vara i minoritet. Fonderna måste enbart satsa sina
medel i de mycket vinstgivande företagen. och företagens räntabilitet
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avgörs ju av de kapitalistiska marknadskrafternas och spekulationens
spontana och planlösa spel. Fonderna kommer härigenom att föga kunna
påverka näringslivets strukturella utveckling.
Inte heller finns i motiven för regeringsförslaget någon diskussion om
vilka produktionsförhållanden. vilken teknikutveckling och utveckling av
arbetsförhållandena som fonderna skall befordra. Propositionen förutsätter här, liksom om den ekonomiska politiken i dess helhet. att det föreligger en intressegemenskap mellan kapital och arbete utom i vad gäller
produktionens fördelning.
De av regeringen föreslagna fonderna innebiir dock en ny. av storfinansen åtminsrone formellt. oberoende ägare av aktier. Detta är i och för sig
ett positivt inslag liksom att de lokala fackföreningarna kan få utöva
hälften av fondernas rösträtt. Värdet av detta beskärs dock väsentligt av
begränsningsreglcrna. Emellertid måste utskottet konstatera att det oberoende fonderna fär som nya ägare mest är av formell natur. De måste leva
på aktie- och kapitalmarknadens villkor och anpassa sig till en företagsamhet som styrs efter det kapitalistiska näringslivets principer. Förvisso kan
en sådan ägare i vissa stycken företräda en annan politisk linje inom
företagen än de traditionella kapitalistiska ägarna. Men kapitalismen är
inte kapitalism. den skapar inte kriser och arbetslöshet. förutsätter inte
spekulation och ojämlika förhållanden på grund av i första hand moraliska
attityder eller andra subjektiva åskådningar hos kapitalets ägare. Kapitalismens funktionssätt beror på systemets uppbyggnad, natur och inneboende
motsättningar. med andra ord strukturer som regeringens fondkonstruktion inte alls förändrar.
De förväntningar som skapats om ett löntagarfondsystem kommer inte
att infrias av propositionens förslag. Lika litet som den fjärqe AP- fonden
på något påvisbart sätt lyckats upphäva maktkoncentration eller arbetslöshet kommer de ytterligare fem AP-fonderna som förordas att kunna göra
detta.
Till grund för regeringsförslaget ligger en inflationsteori som utskottet
måste tillbakavisa. Enligt denna utgör lönerna huvudorsaken bakom inflationen. Det är med andra ord de lönarbetande som får bära skulden för
inflationen. Detta är en föreställning som den borgerliga nationalekonomin
odlar. då den som häftigast försvarar kapitalägarnas klassintressen av att
hålla nere de arbetandes löner. Att i en tid, då den kapitalistiska delen av
världen domineras av transnationella koncerner och där sektorer som ännu
inte kontrolleras av dessa med få undantag behärskas av nationella monopol och storföretag och där monopolpriser och annan administrerad prissättning kännetecknar nästan samtliga varumarknader. göra de arbetandcs
löner till grundorsak till inflationen är en grov förfalskning av de verkliga
förhållandena.
Utskottet kan alltså notera att regeringens fondförslag är baserat på
felaktiga teoretiska föreställningar och att det icke kommer att lösa de
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aktuella problem de svenska lönarbctarna står inför. De kommer inte
påvisbart att kunna påverka arbetslöshetens utveckling. De kommer inte
verksamt att bidra till en jämnare fördelning eller att upphäva maktkoncentrationen inom näringslivet. Deras fördelningspolitiska och inflationsteoretis~a utgångspunkt gör ju att de skall ha en löneåterhållande funktion och
att de skall ställa mer kapital till företagens förfogande, vilket de nuvarande stora ägargrupperna t. o. m. kan gynnas av, då fonderna garanterat skall
utgöra minoriteter inom företagen. Inte heller kommer de föreslagna fonderna att befordra de fackliga organisationernas självständighet. då fonderna helt skall verka på det rådande ekonomiska systemets villkor.
Emellertid innebär också skapandet av en ny aktieägare i form av nya
AP-fonder i sig en kritik av aktiemarknadens nuvarande aktörer. De kan
skapa en aktieförvaltning av sammantaget icke obetydlig storlek. som inte
omedelbart kan kontrolleras av storfinansen.
En utvidgning av AP-fondsystemet med fem nya AP- fonder kan därför
vara motiverad. Den måste emellertid styras i en annan riktning än den
regeringen förutsätter. Skall den förskjuta kraftförhållandena mellan klasserna till de arbetandes fördel kan den inte baseras på klassamarbetets
utgångspunkter och bortseende från olika klassintressen när det gäller
ekonomins utveckling såsom regeringsförslaget gör.
Det fordras med andra ord att viktiga samhälleliga målsättningar läggs
till grund för de nya AP-fondernas verksamhet om de skall bli ett verkligt
verktyg till samhällsförbättring i de arbetandes intresse. I motion 223 (vpk)
anges ett antal sådana kvalificerande utgångspunkter.
Fondernas pengar måste satsas utifrån samhällsekonomiska kalkyler
och överväganden. heter det i denna motion. Utskottet delar denna uppfattning och menar att innebörden i detta är att fonderna icke kan åsättas
några begränsningskrav för den ägarandel varje fond kan ha inom ett
företag - det kan ju anses samhällsekonomiskt nödvändigt och nyttigt att
en fond skaffar majoritet i ett visst företag. Inte heller kan ett visst
avkastningskrav vara förknippat med ett begränsningskrav. Det kan ju
vara samhällsekonomiskt nyttigt att fondens medel satsas i företag som för
tillfället icke kan ge den i propositionen stipulerade reala avkastningen.
Dessutom måste detta tolkas så, vilk~t anförs i motion 223, att fonderna
skall ha ett uttryckligt uppdrag att främja näringslivets utveckling inom
varje region och på så sätt befordra en regional balans.
Det måste också vara en uppgift för fonderna att kunna stödja löntagarkollektiva företag och nya samhälleliga industrier även om dessa inte är
introducerade på aktiebörsen och även om de inte på kort sikt kan ge
positiv avkastning. Samhällsekonomiska och långsiktiga överväganden
måste också här kunna vara vägledande.
Det röstinflytande fonderna kan skaffa sig i de kapitalistiska storföretagen måste användas för att motverka transnationalisering och industriut-
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flyttning. Fonderna måste också utnyttja den information de i egenskap av
delägare kan få i detta syfte.
Utskottet delar regeringens mening om att frågan om hur fondernas
styrelser framdeles skall utses bör övervägas i en utredning. En sådan
utredning kan i och för sig vidgas för att se om inte hela näringslivet bör
ställas under demokratiskt vald ledning. I avvaktan på en sådan utredning
bör emellertid fondstyrelserna utses av riksdagen, vilket ger. möjlighet till
en bred debatt om fondernas förvaltning. Utskottet är emellertid enigt med
regeringen i att en majoritet av fondstyrelserna skall ha en förankring i
löntagarintressena.
De resonemang som förs i vissa borgerliga motioner om att löntagarna
icke skulle kunna företrädas av sina fackliga organisationer måste skarpt
tillbakavisas som ett led i den av SAF styrda borgerliga agitationen för att
försvaga arbetarrörelsen. Därmed har inte utskottet sagt något om de
interna förhållandena i fackföreningarna. Hur den inre organisationsdemokratin skall utvecklas är en intern facklig angelägenhet som vare sig
utskottet eller riksdagen har kompetens att blanda sig i.
En utvidgning av AP-fondsystemet bör också ske helt oberoende av den
löne- och fördelningspolitik som förs. Utskottet avvisar således grundtanken i propositionen att fonderna skall vara ett medel för att de arbetande
skall förmås att acceptera en återhållsam lönepolitik.
Det sagda innebär att utskottet iir enigt med vad som anförs i motion 223
(vpk) om vad som krävs för att en utvidgning av AP-fondsystemet skall
kunna tjäna syftet att bidra till en nödvändig omläggning av den ekonomiska politiken och en styrning av ekonomins utveckling till de arbetandes
fördel.
Det sagda innebär ett avslag på alla de motioner från de borgerliga
partierna som yrkar avslag på varje tanke om kollektiva löntagarfonder
eller som vill stärka det kapitalistiska ägandet av aktier och utbreda ett
ägande av små aktieposter bland de lönarbetande. Samtliga dessa borgerliga motioner går ut på att konservera och stärka den kapitalistiska maktstrukturen. De innebär ett försvar av storfinansens intressen och en försvagning av de arbetandes positioner i samhället.
dels den del av utskottets yttrande som på s. 56 börjar med "Sammanfattningsvis vill'' och på s. 57 slutar med "av förslagen'' bort ha följande
lydelse:

Med det anförda tillstyrker utskottet den allmänna utformningen av
systemet med löntagarfonder som föreslås i proposition 50 med de förändringar däri som förordas i motion 223 (vpk) och avstyrker motionerna 204
Cm) yrkandena I. 6, 7 och 9. 213 (c). 214, 218, 224 (fp) yrkande I samt
motion 34 <fp) yrkande 2.
Utskottet övergår härefter till att behandla den närmare utformningen av
vissa delar av förslaget till utvidgning av AP-fondsystemet.
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dels den del av utskottets yttrande som på s. 65 börjar med ""Fjärde
fondstyrelsen kan·· och på s. 66 slutar med ··svenska näringslivet"" bort ha
följande lydelse:
- Fjärde fondstyrelsen kan i dag förvärva högst IOt;:; av aktierna i ett
börsnoterat aktiebolag. Andra aktier kan däremot förvärvas fritt. Niir
det giiller de fem nya AP-fonderna så skall dessa i enlighet med vad
utskottet tidigare anfört om samhällsekonomiska överväganden icke ha
niigon sådan begränsningsregel. Bedöms det som samhällsekonomiskt
nyttigt kan således fondsystemet förvärva majoriteten av aktierna i ett
företag.
- De nya reglerna för överförd rösträtt innebär att de anställda genom sina
fackliga organisationer inte bara som i dag kan bemyndigas att rösta för
AP-fondens aktier utan ocksä kan begära att få företräda hälften av de
aktier som löntagarfondstyrelsen förvaltar i ett aktuellt bolag. Om flera
fondstyrelser äger aktier i samma bolag skall de fackliga organisationerna kunna företräda hälften av fondernas samlade röstinnchav i företaget
ifråga.
- De kvalificerande krav på fondernas verksamhet som utskottet ställt sig
bakom i det föregående. att fonderna skall användas för att främja
samhällsekonomiska målsättningar. att de skall friimja regional balans,
att de skall kunna stödja löntagarkollektiva företag och nya samhälleliga
industrier även om dessa står utanför aktiebörsen, och att deras röstinflytande skall anviindas för att motverka transnationalisering och industriutflyttning, förvandlar utvidgningen av AP- fondsystemet till något som kan bli av positivt värde för de arbetande och en ekonomisk
utveckling i deras intresse.
dels den del av utskottets yttrande på s. 70 som börjar med "'Vad
beträffar" och slutar med "(yrkande 4 e)'" bort ha följande lydelse:
Vad beträffar frågan om fondernas styrelser tills vidare skall utses av
riksdagen har majoriteten i konstitutionsutskottet ställt sig bakom propositionens förslag att styrelserna bör utses av regeringen. Såsom utskottet
förordat i det föregående framgår att finansutskottet icke delar KU-majoritetens bedömning. Det torde främja den offentliga insynen i fondernas
förvaltning om styrelserna utses av riksdagen med de möjligheter till
offentlig debatt detta innebär. Majoriteten skall dock - i enlighet med vad
propositionen förordar - ha löntagarförankring.
Motion 223 tillstyrks sålunda i denna del (yrkande 4 e).
dels den del av utskottets yttrande på s. 71 som börjar med ''Finansutskottet har" och slutar med "i propositionen" bort ha följande lydelse:
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Finansutskottet har inget att erinra mot att löntagarfondstyrclsernas
regionalpolitiska betydelse stärks genom att de prövar möjligheterna att
kanalisera riskkapital via regionala investmentbolag. om detta kan bedömas stå i överensstämmelse med de samhällsekonomiska målsättningarna.
Överhuvudtaget bör fonderna - såsom förordats i motion 223 (vpk) anviindas sf1 att deras verksamhet befriimjar regional balans. De kan alltså
till en del siigas utgöra ett regionalpolitiskt instrument.

dels den del av utskottets yttrande på s. 71 som börjar med "Näringsutskottct har" och slutar med "f) och 5" bort ha följande lydelse:
Näringsutskottets majoritet har i sitt yttrande till finansutskottet (NU
1983/84:5 yl förordat att samtliga yrkanden i motion 223 (vpk) avstyrks.
Som framgår av det ovanst<°tende delar finansutskottet icke denna ståndpunkt. Finansutskottet har tvärtom funnit att yrkandena i motion 223 gör
att det förslag till utvidgning av AP-fondsystemet som regeringen förordar
omvandlas till något som gynnar de arbetandes .intressen.
Alla de olika punkterna i motionen äger sin vikt. Utskottet ser med
tillfredsställelse att motionen särskilt viinder sig mot den av borgerliga
klassintressen och teorier dikterade inflationsuppfattningen och knytningen av fonderna till den återhållsamma lönepolitik som propositionen ger
uttryck for. De olika yrkandena har utskottet ställt sig bakom i det föregående och tillstyrker sf\ledes motion 223 yrkandena 4 !<I. b. c. d och I) och 5.

dl'ls utskottets hemställan under 2 bort ha följande lydelse:
2. beträffande inrättande m· fem lö111agwfo11dstyre/ser 111. m. att
riksdagen med avslag på motionerna 1983/84:34 yrkande 2.
1983/84: 164 i motsvarande del. 1983/84: 189. 190. 191. 204 yrkandena I och 6-9. 205, 206. 207. 208, 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215,
216. 217. 218, 220. 221. 222 och 224 yrkande I samt med bifall till
motion 1983/84:223 yrkandena 4 och 5 antar i proposition 1983/84:50
framlagda
a) förslag till lag om vinstdelningsskatt samt som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört om vinstdelningsskattens
tillämpning beträffande de ekonomiska föreningarna.
b) förslag till lag om ändring i lagen ( 1979: 609) om allmän investeringsfond med den ändringen att ingressen och 11 § e) erhåller
följande som utskottetsfiirs/ag betecknade lydelse:
Regeringens ./iJrs/ag

Härigenom föreskrivs i fråga om
lagen ( 1979: 609) om allmän investcringsfond
dels att i 16 § ordet "styrelsen"
skall bytas ut mot '·verket".
dels att I och 4 §§ skall ha nedan
angivna lydelse.

Utskottets förslag
Härigenom föreskrivs i fråga om
lagen ( 1979: 609J om allmän investeringsfond
dels att i 16 ordet "styrelsen"
skall bytas ut mot "verket".
dels att I. 4 och / /
skall ha
nedan angivna lydelse.

*

**
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Utsko11t'l.1 fiir.1/ag

Regai11gn1.1·.fårslaR

II §

Allmän investeringsfond - - - - - - - - - för investering.
e) företaget vid beskattningsårets utgång inte driver jordbruk eller rörelse.

e I företaget vid beskattnings, årets utgång inte driver jordbruk.
slwgshmk, faSlig hl'f.\fC'in ·altning eller rörelse.

() företaget genom - - - - - - - - - - - sfidan fond.
cl förslag till lag om iindring i kommunalskattelagen ( 1928: 3701.
dl förslag till lag om ändring i lagen ( 1947: 5761 om statlig inkomstskatt,
el förslag till lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272).
f) förslag till lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623).
gl förslag till lag med reglemente för allmänna pensionsfonden
med den ändringen att 28, 31. 33. 34. 36 och 37 §§ erhåller
följande som resen·antemasf«irslag betecknade lydelse:

Reservanternas förslag

Fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna skall varje år
före utgången av maj månad till
första. andra och tredje fondstyrelsernas förvaltning överföra en avkaSfning för närmast föregående räkenskapsår heriiknad till tre procent m· 1111\'iirdet av förvaltade medel. Med nul'iirdet tff förvaltade
medel avses summan av de medel
som styrelsen intill riikenskapsårets
slut rekvirerat hos riksförsäkringsverket. omriiknad efter de fikiindringar m· konsumentprisindex som
skett frän det medlen tillställdes
styrelsen och fram till räkenskapsårets slut.

Fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna skall varje år
före utgången av maj månad till
första, andra och tredje fondstyrelsernas förvaltning överföra fyra
femtedelar <ff ll\'kastningen för närmast föregående räkenskapsår av
förvaltade medel. Med förvaltade
medel avses summan av de medel
som· styrelsen intill räkenskapsårets
slut rekvirerat hos riksförsiikringsverket.

För medel - - - - - - - - - - - - - - - - - - motsvarande mån.
A vkastningcn från - - - - - - - - - - - - - tredje fondstyrelserna.
31 §
Varje löntagarfondstyrelsc - - - - - - - - - - - - fyra suppleanter.

Regeringen förordnar ledamöter
och suppleanter.

Riksdagen förordnar ledamöter
och suppleanter.

Ledamöter och - - - - - - - - - - - - - - - regional anknytning.
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Reser\'antcrnas .fi"irs/ag

lfrgcringens .fi"irslag

3H
Av de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - vice ordförande.
För varje löntagarfondstyrclse
förordnar n·geringen av ledamöterna en till ordförande och en till
vice ordförande.

För varje löntagarfondstyrclse
förordnar riksdagen av ledamöterna en till ordförande och en till
vice ordförande.

Fiin·11ltni11g

Fiin·altning

34
Fondstyrelserna skall. inom ramen för vad som gagnar försäkringen för tilhiggspension och är förenligt med den allmiinna ekonomiska
politiken samt med beaktande av
kreditmarknadens
funktionssiitt,
förvalta anförtrodda medel genom
placeringar pt'i riskkapitalmarknadcn. Placeringarna skall .IJfia till
att Firhiittra riskkapita{f<"irsiirjningen till gagn fi"ir .1Tensk produktion
och sysselsiittning.

*

fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som gagnar försäkringen för tilhiggspcnsion och är förenligt med den allmiinna ekonomiska
politiken samt med bcktande av
kreditmarknadcns
funktionssätt,
förvalta anförtrodda medel. Medlen
skall placeras så att de främjar·
samhällsekonomiska mål och regional ha/ans. Fondernas inflytande skall användas för att mot1·erka
tranrnationalisering och i11du.1·triutfly1tning.

Fondmedlen skall placeras så att
krm·en på god avkastning, låni?siktighet och riskspridning tilli?odoses.

*

36
En löntagarfondstyrelse - - - - - - - - - - - - svenska aktiebolag.

2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning som har
utfärdats av aktiebolag som avses i
I samt
3. som riskkapital i ekonomiska
föreningar.

2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning som har
utfärdats av aktiebolag som avses i
I.
3. som riskkapital i ekonomiska
föreningar samt
4. i löntagarkollektiva fc'iretag.

37 §
Fjärde fondstyrelsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - i bolaget.
En löntagarfondstyrelse fär iflfe
.fiirl'iin·a så många l'id fondbörsen
inre!{istrerade aktier i ett aktiebolag att dessa uppgår till åtta procent eller mer m· samtliga aktier i
bolaget eller. om aktierna har olika
röst\'iirde, att riistetalet för aktierna uppgår till titta procent eller
mer <ff röstetalet för samtliga aktia i holaget.
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h) förslag till lag om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring,
i) förslag till lag om ändring i akticbolagslagen (1975: U85J,
j) förslag till lag om ändring i lagen ( 1979: 648> om procentsatser
för uttag av avgift under åren 1980-1984 till försiikringen för
tilläggspension och som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

4. Samhällsfonder och lokala fackliga investeringsfonder

Carl-Henrik Hermansson (vpkJ anser att

dels den del av utskottets yttrande på s. 56 som börjar med ··Endast i"
och slutar me<l "yrkandena 1- 3" bort ha följande lydelse:
Utskottet delar <len ståndpunkt som anförs i motion 223 (vpkJ att inte
heller en sådan kvalificerad utvidgning av AP-fondsystemet som förordats
i <let föregående är tillfyllest för att svara mot <le förväntningar som skapats
kring ett fondsystem som verksamt skall kunna bidra till att lösa krisens
och maktkoncentrationens problem.
I likhet me<l vad· som anförs i denna motion anser utskottet att ett
fondsystem bara kan utgöra en del av en stratt.:gi för nödvändiga samhällsförändringar. Vad som krävs är en ekonomisk-politisk hclhctsstrategi för
att tränga tillbaka storkapitalets makt, för att stärka de arbctandcs demokratiska och fackliga rättigheter på arbetsplatserna och för att öka planmässigheten och <len demokratiska styrningen av landets ekonomiska utveckling.
Ett fondsystem som skall verka i sådan helhctsstratcgi bör enligt utskottets mening byggas upp genom angrepp på spekulationskapitalet och användas till självständiga industriella och andra produktiva satsningar. Parallellt med ett sådant självständigt fondsystem som skall kunna finansiera
ett samhälleligt industriprogram bör <le fackliga organisationerna få tillgångar som kan användas som ett medel gentemot de existerande arbetsgivarna för att kunna förstärka hävdandet av deras intressen.
Riktlinjer för ett fondsystem som uppfyller dessa båda syften anges i
motion 223 (vpk). Utskottet delar motionärernas uppfattning om hur samhiill.lfonder kombinerade med lokala fackliga investering~fonder bör vara
uppbyggda och <len funktion <le skall ha. U ppbyggan<let av ett sådant
fondsystem bör ske utöver <len utvidgning av AP-fondsystemet som förordats i det föregående.
Med det anförda tillstyrker utskottet vad som anförs om samhällsfonder
och lokala fackliga investeringsfonder i motion 223 (vpk) yrkandena 1-3.
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de/.1· utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse:
3. beträffande .rnmhiill.1:fimder och lokala fackliga itll'l'Steri11gsjimder att riksdagen med bifall till motion 1983/84:223 yrkandena I,
2 och 3 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

S. Samhällsfonder och lokala fackliga investeringsfondcr
Björn Molin <fp), Lars Tobisson (ml, Nils Asling (c). Lennart Blom (m).
Filip Fridolfsson (m), Rolf Rämgård (c) och Hugo Hegdand (m) anser att
den del av utskottets yttrande på s. 56 som börjar med "Endast i" och
slutar med "yrkandena 1-3" bort ha följande lydelse:
Förslagen i motion 223 (vpk) innebiir en mer lilngtgående socialisering av
näringslivet än som föresl~1s i proposition 50. Utskottet avstyrker därför
motion 223 (vpk) yrkandena 1-3.

6. Åtgärder för att underlätta personligt ägande av aktier
Björn Molin (fp). Lars Tobisson (m). Nils Åsling (cl, Lennart Blom (ml,
Filip Fridolfsson (m), Rolf Rämgård lc) och Hugo Hegeland (m) anser att

dels den del av utskottets yttrande på s. 72 som bö1jar med "I motion
204" och slutar med "yrkandena 2, 3, 4 och 6" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottets mening bör olika åtgärder vidtas för att sprida och
underlätta aktieägandet på ett sätt som stärker marknadsekonomin. Moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet har tidigare .vid detta
riksmöte väckt förslag om spridning av aktieägandet. I motionerna 204
(rn). 213 (c) och 224 (fp) föreslås nu en rad åtgärder i denna riktning.
I motion 204 (m) föreslf1s sftlunda att skattefondsparande och skattereduktion för aktieutdelning återinförs. Vidare framförs förslag för att stimulera förctagsanknutna vinstdclningssystem. Samma förslag framförs i motion 224 (fp). Dessutom föreslås stimulanser för mindre och medelstora
företag, t. ex. slopande av förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet.
. Även i motion 213 (c) ställer man sig bakom ett återinförande av skattefondsparande och anvisar olika vägar för att underlätta enskilt sparande.
Utskottet delar den uppfattning som redovisas i dessa motioner. Genom
det framgångsrika skattefondsparandet har aktiesparandet tillförts 380000
nya aktieägare pä mindre tid än fem år. Enligt utskottets mening skulle en
utvidgning av detta sparsystem kunna öka aktieägandet och tillgången på
riskkapital ytterligare. Genom en utvidgning och stimulanser till företag
och anstiillda att starta andel i vinstsystem skulle en ökad ägarspridning
kunna åstadkommas. Det är angeläget att sprida det enskilda aktieägandet
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och därigenom öka intresset för företagen och förståelsen för näringslivets
villkor. Det är därför beklagligt att regeringen nu vidtagit flera åtgärder för
att diskriminera enskilt ägande av aktier, allt i mening att bereda vägen för
löntagarfonderna.
Sedan regeringsskiftet har följande åtgärder vidtagits eller föreslagits:
Borttagande av skattereduktioner på aktieutdelningar. dvs. ett återinförande av dubbelbeskattningen. avskaffande av skattefondsparandet. omsättningsskatt på aktiehandel. skärpt förmögenhetsskatt i två etapper,
särskild utdelningsskatt på aktieutdelningar, dvs. en trippelbeskattning.
Utskottet avstyrker förslaget om löntagarfonder och anser därför att de
förslag som framförs i motionerna 204 (m). 213 (c) och 224 (fp) i syfte att
stimulera personligt iigande av aktier och underlätta företagandets villkor
bör beaktas. Utskottet tillstyrker att skattefondsparandet och skattereduktion för aktieutdelning återinförs. Vidare bör åtgiirder vidtas för att stimulera bildandet av företagsanknutna vinstandclssystem. Utskottet anser det
också angeläget att slopa beskattningen av det arbetande kapitalet i små
och medelstora företag.
Vad utskottet anfört om åtgärder för att underlätta enskilt ägande av
aktier bör ges regeringen till känna.

del:s utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse:
4. beträffande åtgiirder jiJr att underliitta pasonligt iigande av
aktier att riksdagen med anledning av motionerna 1983/84:204 yrkandena 3. 4 och 5 samt 1983/84:224 yrkandena 2, 3. 4 och 6 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

Särskilt yttrande
Al·skaITandc av den graderade rösträtten för nya aktier
Björn Molin (fp), Nils Åsling (c), Rolf Rämgård (c) och Carl-Henrik
Hermansson (vpkl anför:
En stor del av den ägarbaserade maktkoncentrationen i näringslivet
grundas på den graderade rösträtten. Enligt vår uppfattning bör denna tas
bort för nya aktier på A I- och A 2-listan på börsen. För familjeföretag som
går in på OTC-listan finns det dock skäl att behålla dagens regler.
Såväl lagutskottet som finansutskottet anser nu att huvudprincipen bör
vara att varje aktie skall ha en röst. Även regeringen tycks ansluta sig till
denna uppfattning. Finansministern har nämligen i en interpellationsdebatt
upplyst om att man inom regeringen diskuterar en mjuk övergång från det
nuvarande systemet till en ordning, där röstviirdesdiffercntieringen successivt minskar i bolagen.
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Eftersom stor enighet tycks råda om att den graderade röstriitten bör
avskaffas för hörsnoterade aktier, finns det enligt vår mening inte anledning all yllerligare fördröja ett beslut i denna fråga. Regeringen bör därför
skyndsamt göra en översyn av frågan och förelägga riksdagen ett förslag
till iindring il V regleringen om graderad rösträtt för aktier.
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Bilaga I

1983/84: 2 y
över proposition 1983/84: 50 om löntagarfonder jämte vissa motioner

Till finansutskottet
Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig i
löntagarfondsärendet. I flera av de motioner som väckts med anledning av
propositionen anliiggs konstitutionella synpunkter på förslagen. Utskottet
liimnar i det följande en kort redogörelse för innehållet i dessa motioner
och lagrådets yttrande. Därefter redovisar utskottet sin inställning till
förslagen från konstitutionella utg[rngspunkter.

Motionerna
I den moderata partimotionen 1983/84: 204 av Ulf Adelsohn m. tl. yrkas
avslag pa propositionen. Motionärerna erinrar om att lagrädet i sitt yttrande beklagat att myndigheter och sammanslutningar inte varit i tillfälle att
yttra sig över ett förutsättningslöst utarbetat och samlat förslag till löntagarfonder. Lagrädet instämmer sföunda i kritiken mot att en fräga av sä
stor principiell betydelse och med så kontroversiella inslag beretts på siitt
som skett. Motionärerna delar lagrådets uppfattning och framhflller att
bristerna i handläggningen iir desto mer anmiirkningsvärda som Jen åsyftaJe föriinJringen iir av djupg<tenJe karaktär. Fri[gan giiller om Sverige
skall byta ekonomiskt - och diirmeJ i förlängningen även politiskt system. Utformningen av förslaget har inte penetrerats i detalj, och Jcss
följJcr har inte tillräckligt analyserats. Uppsplittringen på tre departementspromemorior och den korta remisstiden har inte gett berörJa instanser Je möjligheter man kan kriiva för att bediima den föreslagna föriindringens innebörd. Propositionen har enligt motionen utformats utan rimligt
hiinsynstagande till remissinstansernas synpunkter. Denna grundliiggande
kritik mot regeringens förfaringssiitt bör riksJagen ge regeringen till kiinna.
I centerns partimotion. 1983/84: 213 av Thorbjörn Fiilldin m. tl .. yrkas
avslag på propositionen. I motionen konstateras att lagr{1det i sitt yttrande
menar att nf1gon erinran mot di.:t föreslagna löntagarfondssystemet inte kan
göras frän grundlagsenlig synpunkt. Regi.:ringen borde enligt motioni.:n ha
berett iircndet p~1 ett sådant siitt att lagr{1det fött god till och tillriickligt
underlag för att djupare iin nu varit möjligt kunna penetrera Je konstitutionella aspekterna av löntagari'ondsförslaget. I motionen erinras om att i
den allmänna debatten och i remissvaren iltskilliga konstitutionella frägetecken rests. Ett av dem har g{illt om fondförslaget st;ir i iiverensst{immelse med regeringsformens regler om expropriation IRF 2: 18l. Förslag..:!
7
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innebär att medd tvångsvis överförs från privata företag till löntagarfonder. medel som dessa fonder sedan skall anviinda för inköp av aktier
delvis i samma företag. Detta medför i realiteten att företagen tvingas
finansiera sin egen socialisering.
I folkpartiets partimotion, 1983/84: 224 av Jan-Erik Wikström m.11 ..
yrkas avslag pä propositionen. I motionen anges vissa konstitutionella
aspekter pf1 förslaget. Bl. a. konstateras att den föreslagna lagstiftningen
om löntagarfondcr har arbetats fram under mycket stor tidspress. Motionärerna instämmer i lagrådets kritik mot beredningen av ärendet. För att
vara ett så stort ingrepp i det svenska ekonomiska systemet med innebörd
att man inför helt nya riittssubjekt och helt nya skatteformer, är det enligt
motionen mycket förvånansviirt att de konstitutionella aspt:kterna inte har
diskuterats mera ingående. I motionen erinras om att lagrildet konstaterat
att specialdestination av statsinkomster är under avveckling. Enligt motionen bör inga nya specialdestinerade skatter införas. och i den män s{idana
existerar bör de successivt omprövas. Motionärerna erinrar om den s. k.
Europakonventionen, enligt vilken varje fysisk eller juridisk persons rätt
till sin egendom skall lämnas okränkt och att ingen fär berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som
anges i lag och av folkrättens allmänna grundsatser. I motionen ifrågasälls
lagrädets bedömning huruvida det är tillriickligt att det allmiinnas intresse
uppenbarar sig först i ett andra eller tredje led i det omfattande lagkomplex
som hela löntagarfondsförslaget innebär. Vidare erinras om att löntagarfonderna beskrivs som offentligrällsligt reglerade organ. Med detta miiste
rimligen enligt motionen menas att det är samhiillsföreträdarna som skall
ha det avgörande intlytandet. Det finns enligt motionen anledning all
återkomma siiväl till konstitutionella frägor kring löntaga1i'onderna som till
aspekter kring Sveriges internationella åtaganden.
I vpk:s partimotion. 1983/84: 223 av Lars Werner m.11 .. hiivdas att
fondsystemet bör utformas pii ett annat sätt iin propositionens förslag.
Fonderna milstc ha en regional förankring och ha till uppdrag att främja
niiringslivet inom varje region. Enligt motionen bör. tills frilgan om hur
fondstyrelserna skall väljas iir ordentligt utredd. fondstyrelserna utses av
riksdagen. En majoritet av ledamöterna bör dock, som i regeringens förslag. ha förankring hos löntagarna. I motil>nen föreslfis att riksdagen skall
hos regeringen begara förslag om utformning av ett systern av s. k. samhällsfonder kombinerade med lokala fackliga investeringsfonder.
I motion 1983/84: 164 av Allan Ekström (m) uttalas att löntagarfondsystemet innebiir att offentlig makt kommer att kunna utövas korporativt utan
effektiv parlamentarisk kontroll. Enligt motionen ligger det niira till hands
att p:tst<i att den föreslagna rättsliga konstruktionen ej iir förenlig med
regeringsformens regler. Regeringsformen skall enligt motionen tolkas och
utfyllas med ledning av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. vilken konvention har karaktär av rättskLilla och som Sverige har
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förhundit sig att följa. Vidare strider förslaget mot folkriittsliga grundsatser. I motionen anförs att en fräga liknande löntagarfondsfrågan i Sverige varit föremål för behandling i Norge för några år sedan. Det gällde
demokratisering av affärshankcrna och om berörda aktieägare kunde fordra kompensation som vid expropriation och om kompensationsplikten i
sådant fall skulle fullgöras ur bankernas fonderade tillgångar eller ej. Den
norska bedömningen blev att åtgärderna från rättslig synpunkt var att
jämställa med expropriation och att kompensationen måste lämnas av
statskassan. I motionen uttalas att de föreslagna löntaga1fondstyrelserna
kommer att ing{1, liksom övriga fondstyrelser. i den statliga förvaltningsorganisationen. Behörighetsreglerna i 11 kap. 9 regeringsformen gäller i
och med detta, innebärande att endast svensk medborgare får inneha
uppdrag såsom styrelseledamot. I propositionens förslag görs emellertid
inte någon inskränkning i detta hiinseendc för utlänning.
I motion 1983/84: ~19 av Rolf Rämgärd, Börje Stensson och Björn Körlof
(c, fp. mJ hemställs att riksdagen begiir en förutsättningslös grundlig utredning av de konstitutionella fn'igor som löntagarfondsförslaget reser innan
propositionen behandlas av riksdagen. I motionen hävdas i likhet med
andra motioner att prnpositionens förslag strider mot Europakonventionen
om Je mänskliga rättigheterna. Vidare hänvisas även i denna motion till
det nämnda demokratiseringsförslaget beträffande affärsbankerna i Norge.
I motionen anförs att nationaliseringar i Västeuropa brukar betrakta~ som
expropriation och ske under rättslig kontroll. Socialiscringsbeslutcn prövas normalt av domstol. och medel till olika foretagsförvärv anslås då ur
det allmännas budget. på siitt som de folkvalda bestiimmer. Enligt motionen har en rad grundliiggande konstitutionella frågor lämnats obesvarade.
Lagstiftningsiirendet är uppenharligen ej moget för hcslut.
I motion 1983/84: 190 av Nic Grönvall (ml yrkas avslag pi1 propositionen.
Enligt motionen har löntagarfondernas rfötsliga status inte utretts. Genom
det nu framlagda förslaget avses enligt motionen rent faktiskt att genomföra ett överförande av iiganderföten till fonderna till fondstyrelserna. vilka
därefter iiger fritt disponera över de medel som tillförs utan p<1verkan från
riksdagens sida, vare sig såvitt gäller den fortlöpande överföringen av
medel eller såvitt gäller inneh[tllct i fondstyrelsernas förvaltningsbeslut.
Det framlagda förslagct strider i dessa delar mot regeringsformen.
I motion 1983/84: '.! 14 av Margit Gennser (ml riktas allvarlig kritik mot
beredningen av iirendct. Bl. a. har inte vinstdclningssystemets skattemiissiga konsekvenser analyserats tillriil:kligt. Det gäller även den skatteadministrativa sidan av saken.

*

Lagrådet
Lagrådet har i sitt yttrande behandlat llera av de konstitutionella spörs111<"11 som tagits upp i motionerna. Betriiffande iirendets bcredning n:dovi~ar
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lagrådet vilka förslag som legat till grund för lagri'tdsremissen och anfi.ir i
det sammanhanget bl. a. följande (prop. s. 144-145):
Vinstdelningsgruppens arbete har remissbehandlats för sig och placeringsutredningens och fondgruppens gemensamt. Flera remissinstanser
har hörts om endast delar av förslagen. Myndigheter och sammanslutningar har således inte varit i tillfälle att yttra sig över ett förutsättningslöst
utarbetat och samlat förslag till löntagarfonder. frän t1era h{1ll har detta
kritiserats och man har även anmärkt att remisstiden varit för kort. Också
lagrådet ställer sig kritiskt till att en fråga av så stor principiell betydelse
och med sä kontroversiella inslag beretts pli sätt som skett. Lagrådets
granskning skall avse bl. a. om förslagen är så utformade att lagarna kan
antagas tillgodose angivna syften. Som ett väsentligt sådant syfte framhåller departementschefen löntagarl'ondernas roll niir det gäller att skapa
förutsiittningar för en ekonomisk stabilisering ägnad att flirena en lugn
kostnads- och prisutvcckling med låg arbetslöshet. Lagrådet har vidare att
granska de problem som kan uppstä vid tillämpningen av underställda
förslag bl. a. förslagens inverkan på företagens ekonomi och kapitalfiirsörjning. Det sätt på vilket utredningsarbetet och remissbehandlingcn skett
försvfarar för lagrådet att fullgöra dessa granskningsuppgirter.
Lagrådet anför vidare följande i frågan om förslagen är grundlagsenliga
och om de stär i överensstiimmclse med Svt:riges i11ternationella iltaganden
(prop. s. 145):
I det sistnämnda hänseendet torde enligt lagrädet iisyftas den konvention som Sverige biträtt genom ratificering av tilliiggsprotokollet den 20
mars 1952 (SÖ 1953: 26) till konventionen angäende skydd för de miinskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna. Enligt protokollets artikel I
skall envar fysisk eller juridisk persons riitt till sin egendom liimnas
okränkt och mä ingen berövas sin egendom annat iin i det allmännas
intresse och under de förutsiittningar som anges i lag och av folkriittens
allmänna grundsatser. De remissinstanser som tagit upp frilgan om de
föreliggande rörslagens författningsenlighet har intt: utvecklat saken niirmare. Vad man synes vilja sätta i fråga iir enligt lagrådet om vfir riittsordning tillåter att medel förs över från vissa företag för att användas av
löntagardominerade organ i löntagarkollektivets intresse. Lagrade! erinrar
om att medlen iir avsedda att tas ut av företagen genom statliga skatter
fastställda i den ordning regeringsformen föreskriver dvs. genrnn lag: även
tilläggspensionsavgifterna torde få anses vara skatter. Skatterna iir ~pecial
destinerade till den allmänna

pensionsfond\~11.

Regeringsformen innehåller

inga bestiimmelser om begriinsning av de ändamäl för vilka statlig skatt far
tas ut. Om anviindningcn av statens medel bestämmer riksdagen och
huvudregeln iir att detta sker genom budgetreglering. Emellertid medger 9
kap. 2

* regeringsformen att statsmedel for tas i anspråk för bestiimda

iindam~il

vid sidan av hudgetregleringen. Specialdestination av statsinkomster iir visserligen under avveckling och riksdagen (hU 1979i80: 4 y)
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har framhållit att ny specialdestination inte bör införas. Det möter likväl
enligt lagr<idct inte nftgot konstitutionellt hinder att specialdestinera skatlt!r. Inte heller föreligger något hinder att statens medel ställs till förfogande för organ i vilka en viss grupp av medborgare har tillförsäkrats ett
avgörande inllytande. Enligt lagrådets mening kan sålunda n;'\gon erinran
mot det föreslagna löntagmfondsystemet intt: göras från grundlagsenlig
synpunkt. Likaledes finner lagrådet att förslaget inte strider mot svenska
internationella åtaganden. Kravet i artikel I av det ovanniimnda tilläggsprotokollet att ett sådant ingripande som avses i artikeln måste ha sin
grund i "'det allmännas intresse·· får anses uppfyllt i och med att medlen
tillfaller den allmiinna pensionsfonden och förvaltas av offentligrättsligt
reglerade organ. Det förhållandet att lagfiirslagen har även andra syften
såsom att stärka löntagarinflytandet i näringslivet synes inte böra leda till
en annan bedömning.
I lagrådsyttrandet behandlas iiven frågan om krav på svenskt medborgarskap som förutsättning för ledamotskap i en löntagarfondstyrelse. I den
delen anför lagrådet bl. a. följande tprop. s. 147-148):
Förslaget till lag med reglemente för allmänna pensionsfonder (APR)
stiillcr inte upp något krav på att ledamöter och suppleanter i en löntagarfondstyrelse skall vara svenska medborgare. Det kan enligt lagrådet ifrågasättas om förslaget i denna del - som motiveras med att en här bosatt
utländsk medborgare inte bör utestängas från möjligheten att representera
löntagarintressena i en sådan styrelse - är förenligt med bestämmelserna i

*

11 kap. 9 tredje stycket regeringsformen. I detta grundlagsstadgande
föreskrivs bl. a. att endast den som är svensk medborgare får inneha
uppdrag såsom ledamot av styrelse i myndighet som lyder omedelbart
under riksdagen eller regeringen.
Grundlagsstadgandet utgör undantag från huvudregeln att utlänning är
likstiilld med svensk medborgare i fråga om möjligheterna att erhålla tjänst
eller uppdrag hos staten eller kommun. Undantaget har motiverats främst
av hiinsyn till rikets säkerhet och av önskemålet att beslut som rör enskildas rättsliga stiillning skall fattas av svenska medborgare (prop. 1973: 90 s.
404 f. ). Allmänna pensionsfonden är en unikt utformad institution. Även
om fondens förvaltande organ. fondstyrelserna, skulle anses ingå i den
statliga förvaltningsorganisationen. låter sig styrelser~a inte jämställas
med de förvaltningsmyndigheter som anges i grundlagsstadgandet. De
motiv som enligt det anförda bär upp stadgandet talar också emot att detta
skulle vara tillämpligt på fondstyrelserna. Grundlagsstadgandet torde därför enligt lagrådet inte hindra att ocksil utliindska medborgare utses till
ledamöter i en löntagarfondstyrelse.
Föredragande departementschefcn anför bl. a. följande i frågan om lagrädt:ts synpunkter på ärendets beredning tprop. s. 151-152):
Frågan om löntagarfonder har under de senaste tio åren varit föremål för
en intensiv debatt och ett omfattande utredningsarbete. En stor statlig
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utredning arhctadc under sex år och presenterade ett tiotal delhctänkandcn. Samtliga större näringslivs- och löntagarorganisationer har behandlat
fd1gan i rapporter. på kongresser. i studiecirklar och i rådslag. Mttnga av
landets mest framstående vetenskapsmän bland ekonomer. sociologer.
statsvetare och jurister har bidragit med vetenskapliga avhandlingar och en
lfmg rad av debattinHigg. Det torde i själva verket vara få. om ens n<°1gon
ekonomisk-politisk fråga. som blivit förend för en sil omfattande och
förutsättningslös prövning och debatt som frågan om löntagarfonder.
Departementschefen delar inte heller lagrtidets uppfattning rörande bristen pi\ samlat. förslag vid remissbchandlingen. Fondgruppens rapport Löntagarfonder i ATP-systemet innehåller ett komplett förslag till ett löntagarfond system. Vad giiller den närmare motiveringen för och utformningen av
systemets finansiering hänvisas i rapporten till den tidigare remitterade
rapporten En modell för vinstdelning. När remi~sinstanserna hade att ta
stiillning till fondgruppens förslag kunde de göra de-t med utgångspunkt i ett
fullständigt och i detalj utformat lagförslag. Detta bekriiftas också av att
åtskilliga remissinstanser till mycket stor del uppehåller sig vill övergripande synpunkter avseende löntagarfondsystemet som helhet. I flera remissvar. bl. a. LO:s och SAF:s. fastslås också expli1.:it att man kunnat ta
stiillning till ett sammantaget förslag till löntagarfonder.
Vad beträffar remisstidens längd fa dcpartementschefen ense med lagrådet att det hade varit önskvärt med en nilgot Hingre n:misstid. A andra
sidan hör erinras om att löntagarfonderna utgör en väsentlig del i den
samlade ekonomiska politiken för att rekonstruera och stabilisera den
svenska ekonomin. En längre remisstid skulle ha medfört en cttitrig försening av löntagarfondsreformen vilket allvarligt kunde ha försvagat denna
politik. Mot hakgrund av den både långa och intensiva uebatt- och utredningsperiod som föregått förslaget anser departemcntschefcn att den valda
remisstidcn - omkring tre månader - kan betecknas som godtagbar.

Konstitutionsutskottets

Ö\ erväganden
0

Som framgfir av de lämnade redovisningarna riktas i flera av motionerna
kritik mot regeringens beredning av löntagarfondsfrågan. Man anmärker
pi"i att rcmisstidcn varit alltför kort. att myndigheter och sammanslutningar
inte varit i tillfälle att yttra sig över ett förutsättningslöst utarbetat och
samlat förslag till löntagarfonder. att de konstitutionella aspekterna på
förslagen inte tillr~ickligt analyserats. Vissa kritiska synpunkter har även
förts fram av lagrådet. som dock inte funnit nfigot att erinra mot lagförslagen i konstitutionellt hänseende.
Utskottet vill för sin del anföra följande. I likhet med vad föredragande
departementschefen uttalat med anledning av lagrådets yttrande bör httllas
i minnet att frågan om införande av löntagarfonder i v;lrt land under de
senaste tio ~1ren varit föremål för en intensiv debatt och ett synnerligen
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omfattande utredningsarbete. Samtliga större näringslivs- och löntagarorganisationer har i upprepade sammanhang hchandlat frågan ingående. Som
dcpartementschcfcn framhåller torde det knappast tidigare ha förekommit
att en ekonomisk-politisk frilga underkastats en s{\ noggrann och förutsättningslös prövning som löntagarfondsfd'1gan.
Likaså delar utskottet dcpartcmcntschefcns uppfattning när han tillbakavisar kritiken mot bristen pil ett samlat förslag vid ärendets beredning.
Sålunda förelåg vid rcmissbchandlingen fullstiindiga och i detalj utformade
lagförslag. vilket ocksf1 bekriiftats i remissvaren från bl. a. LO och SAF.
Vad slutligen gäller remisstidens liingd anser utskottet. som vid flera
tillfallen tidigare hl. a. i samband med den årliga dechargegranskningen
framhållit vikten av att remissinstanscrna får tillriickligt rådrum för sina
överväganden. att löntagarfondsärendet med hiinsyn till omständigheterna
även i detta hänseende har handlagts på ett godtagbart sätt av regeringen.
Utskottet vill tillägga att regeringen under hcrcdningen av löntagaifondsärcndct inhjöd landets ledande näringslivsorganisationer till överläggningar i frågan men att flera av dem avböjde att delta och därmed frän att
påverka förslaget.
Utöver frågan om iirendets hercdning har i motionerna och även i
lagnidets yttrande tagits upp vissa andra konstitutionella frågestiillningar.
En fräga har giillt om förslagen st[ir i överensstämmelse med regeringsformens regler om expropriation. Man har diirvid hl. a. hänvisat till reglerna i
den konvention som Sverige biträtt genom ratificering av tilliiggsprotokollet den 20 mars 1952 (SÖ 1953: 26) till konventionen angf1cndc skydd för de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. I sammanhanget tas
också upp frågan om s. k. specialdestination av skatter.
Nu angivna spörsmål har som niimnts hcrörts i lagrådsyttrandct. Lagrådet konstaterar att de medel som enligt förslaget skall användas av löntagardominerade organ i löntagarkollektivets intresse skall tas ut av företagen genom statliga skatter faststiillda i den ordning regeringsformen föreskriver. dvs. genom lag. Dessa skatter är specialdestinerade till den allmänna pensionsfonden. Lagrådet framhåller att regeringsformen inte innehåller n:°Lgra regler om begränsning av de ändamål för vilka skatt får tas ut.
Om användningen av statens medel hcstiimmcr riksdagen. och huvudregeln är att detta sker genom budgetreglering. Emellertid medger 9 kap. 2
regeringsformen att statsmedel får tas i anspråk för bestämda ändamål vid
sidan av budgetregleringen.
Lagrådet slår fast att något konstitutionellt hinder inte finns mot specialdestinerade skatter även om denna bcskattningsform är under avveckling
(jfr fiU 1979/80: 4 y). Inte heller föreligger enligt lagrådets mening någon
regel som innebär att det skulle strida mot grundlagen att statens medel
ställs till förfogande för organ i vilka en viss grupp av medborgare har
tillförsäkrats ett avgörande inflytande. Enligt lagrådets mening kan således
någon erinran mot det föreslagna löntagarfondsystemet inte göras från
grundlagsenlig synpunkt.

*
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Utskottet instämmer för sin del i lagrådets bedömning och vill i sammanhanget hänvisa till sitt yttrande i våras till finansutskottet med anledning av
förslaget om tillfällig vinstskatt !prop. 1982/83: 102. KU 1982/83: 8 y).
Lagr{1det har funnit att förslaget inte strider mot svenska internationella
åtaganden. Kravet i artikel I i det niimnda tilliiggsprotokollct diir det sägs
att envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall liimnas
okriinkt och att ingen rnr berövas sin egendom annat iin i det allmännas
intresse och under de förutsättningar som anges i lag om folkriittcns
allmänna grundsatser får enligt lagrådet anses uppfyllt i och med att medlen tillfaller den allmänna pensionsfonden och förvaltas av offentligrättsligt
reglerade organ. Den omständigheten att förslagen har även andra syften
såsom att stärka löntagarin!lytandet i näringslivet synes inte enligt lagddet
böra leda till en annan bedömning.
Även på denna punkt delar utskottet den uppfattning lagr~1det gett uttryck för och vill endast tillägga att vår fö1fattning till skillnad friln vissa
andra länders inte innehåller några regler om att internationella överenskommelser direkt måste införlivas i den interna rätten eller om förbud mot
lagstiftning som avviker mot en sådan överenskommelse. Ej heller föreligger någon skyldighet att genom lagstiftning uppnå överensstämmelse med
en konvention. I Sverige tillämpas i stället den ordningen att först om
särskilda internrättsliga föreskrifter meddelas blir bestämmelserna i en
konvention tillämpliga.
I ett par av motionerna berörs frågan om utseende av fondstyrelserna. I
en motion har föreslagits att i avvaktan på att friigan om hur fondstyrelserna skall viiljas iir ordentligt utredd bör dessa utses av riksdagen. I en
annan motion tas upp frågan om svenskt medborgarskap som förutsiittning
för ledamotskap i en fondstyrelse.
Beträffande den första frågan vill utskottet erinra om att departcmentschefcn i propositionen aviserar tillkallande! av en siirskild utredning i
frågan huruvida ledamöterna i fondernas styrelseorgan i framtiden bör
utses genom direkta val !prop. s. 53). Utskottet finner inte anledning att nu
frånga propositionens förslag beträffande utseende av fondstyrelserna.
Vad gäller den andra frågan kan konstateras att i propositionsförslaget
till lag med reglemente för allmänna pensionsfonden inte uppställts något
krav på all ledamöter och suppleanter i en löntagarfondstyrelse skall vara
sven~ka

medhorgare. Lagrådet har berört denna frftga. Det kan enligt

lagrådet ifrilgasättas om förslaget i denna del - som motiveras med att en
här hosatt utliindsk medborgare inte hör utestängas från möjligheten att
representera löntagarintressena i en sådan styrelse - iir förenligt med
hestämmclserna i 11 kap. lJ *tredje stycket regeringsformen. I detta grundlagsstadgandc föreskrivs bl. a. att endast den som

~ir

svensk medborgare

ff1r inneha uppdrag såsom ledamot av styrelse i myndighet som lyder
omedelbart under riksdagen eller regeringen.
Det konstateras i lagddsyttrandet att niimnda grundlagsstadgande utgör
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ett undantag fdn huvudregeln att utliinning iir likqiilld med svensk medborgare i fri'1ga om möjligheterna att erh~llla tjiinst eller uppdrag ho-; staten
eller kommun. Undantaget har motiverats friimst av hiin,yn till rikets
siikerhet och av önskemillet att beslut som rör enskildas rättsliga stiillning
skall fattas av sn:nska medborgare tprop. 1973: 90 s. 404 f. l. :\llmiinna
pensionsfonden iir en unikt utformad irl'titutinn. Aven om fondens förvaltande organ. fondstyrelserna. skulle anses ingä i den -;tatliga förvaltningsorganisationen. liiter sig styrelserna enligt lagrildet inte jiimstiillas med de
förvaltning,myndigheter som anges i grundlagsstadgandet. De motiv som
enligt det anförda biir upp stadgandet talar ocksil enligt lagrftdet emot att
detta skulle vara tilliimpligt pi1 fondstyrelserna. Grundlagsstadgandet torde
diirför inte hindra att också utländ'ika medborgare utses till ledamöter i en
löntagari"ondstyrelse. Utskottet godtar lagriidets uttalande pi1 denna punkt.
Sammanfattningsvis rinner utskottet sfiledes. fdtn de synpunkter utskottet har att företräda. inte anledning till erinran mot regeringens förslag och
anser följaktligen att motionerna hör avstyrkas i de delar som berörs av
detta yttrande.
Stockholm den 29 november 1983
P[1 konstitutionsutskottets vägnar

OLLE SVENSSON

Niin·arande: Olle Svensson lsl. Anders Björck tmJ. Bertil Fiskcsjö lcl.
Wivi-Annc Ccderqvist (s). Kurt Ove .Johansson ts). Kerstin Nilsson tsl.
Gunnar Biörck i Viirmdö (mJ. Sven-Erik Nordin (cl, Sture Thun (si. Nils
Berndtson (vpk), Ove Eriksson (m). Ingvar Björk ts). Hans Göran Franck
(si*. Birger Hagärd (ml och Lars Ernestam lfpJ.

Anikande mening av Anders Björck (nil. Bertil Fiskesjö (c). Gunnar
Biörck i Värmdö lmJ, Sven-Erik Nordin lcl. Ove Eriksson (m). Birger
Hag[trd (ml och Lars Erncstam tfpJ, vilka ansett att utskottet under rubriken Konstit11tio11s11tskottets 1!1·en·iiR11ndc11 bort ha anfört följande:
Som framgår av de lämnade redovisningarna riktas i flertalet motioner
skarp kritik mot regeringens beredning av löntagarfondsfriigan. Remisstidcn har varit för kort. Myndigheter och sammanslutningar har inte beretts
tillfälle att yttra sig över ett förutsättningslöst och samlat förslag till löntagarfonder. De konstitutionella aspekter som förslagen reser har inte tillräckligt analyserats innan propositionen lades fram för riksdagen. Även
lagrådet har i sitt yttrande över förslagen fört fram mycket kritiska synpunkter vad giiller handläggningen av löntagarfondsfrilgan. Det sätt på
vilket utredningsarbetet och remissbehandlingcn skett har inverkat menligt
• Ej närvarande vid justeringen.
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pii lagrt1dcts mii.ilighctcr att fullgöra den granskning grundlagen förcskrivcr.
Utskottet delar den uppfattning som kommit till uttryck i motionerna
och lagriid ... yttrandct i fråga om den bristfälliga handliiggningen av ärendet.
Den ekonomisk-politiska friiga saken rör är av ujupgilende karaktär. I en
motion uttala.; s;lltmda. att fr{igan ytterst giiller om Sverige skall i grunden
:indra sitt hittillsvarande ekonomiska system och i förliingningcn iivcn det
pnlitiska systemet. Mot denna bakgrund inger de pföalade hristerna i
beredningen av :irendct allvarliga hct:inklighetcr friin konstitutionell synpunkt.
I det följande vill utskottet peka pä niigra konstitutionella frf1gesliillningar som löntagarfondsiirendct aktualiserat. En viktig s~idan friiga är om
fnndföPdaget står i överenssUimmclse med regeringsformens regler om
expropriation. Förslaget innebär alt medel tvfmgsvis överförs fnin fi:iretagcn till löntagarfonder. medel som dessa fonder i sin tur skall anviinda för
fi.\rv:irv av aktier eller andra ekonomiska andelar i bl. a. samma företag.
Detta medför i praktiken att företagen tvingas att utan kompensation fr[m.
statens sida hidra till sin egen socialisering. Frt1gan har uppenbarligen inte
utretts och analyserats rfi det siitl riksdagen bör ha r~il\ att kriiva innan
hölut fattas avs;\ ingripande natur fiir stora delar av vi'1rt näringsliv.
En annan fr{1ga giillcr s. k. specialdestination av statsinkomster. Utskottet vill erinra pm alt denna hcskattningsform iir under avveckling. Riksdagen har för m'igra [ir sedan framh{dlit att ny specialdestination av skatter
inte h()r införas fjfr FiU 1979/80: 4 yJ. Enligt utskottet är det anmiirknings\iirt att regeringen nu föreslår att denna form fiir beskattning skall begagnas i samband med införandet av löntagarfonder. Även denna fråga hör
ing<lendc penetreras innan riksdagen stiiller sig hakom en siidan åtgärd.
I flera motioner ifrågasiitts om förslagen är förenliga med Sveriges
internationella ataganden. HI. a. hänvisas till den konvention som Sverige
bitr:ilt genom ratificering av tilliiggsprotokollet dt.:n 20 mars 1952 (SÖ
1953: 2f)J till konventionen angående skydd för de miinskliga rättigheterna
och grundliiggande friheterna. Enligt protokollets artikel I skall var:ie
fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom lämnas okränkt. Ingen får
herövas sin egendom annat iin i det allmännas intresse och under de
förutsiittningar som anges i lag och av folkriittens allmänna grundsatser.
Även utskottet hyser heWnkligheter i detta avseende och vill erinra om
att den s. k. Europadomstolen nyligen avgjört ett mål mot den svenska
qaten där fragan gällde expropriation och hyggnadstillständ. Domstolen
fallde den svenska staten i enlighet med vissa artiklar i Europakonventionen. Frågan Pm den svenska staten skall åläggas skadestånd är f. n.
fiirem{1I för prövning av domstolen.
U ndcr alla omstiindigheter kräver respekten för vårt lands anseende att
internationella åtaganden iakttas. Inte minst giiller detta konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Enligt
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utskottets hestiimda mening hör denna fnlga helysas hetydligt mer ingtiende än som ~kett.
Slutligen vill utskottet beröra en fnlga som rör ledamotslrnpet i de
tilltänkta fondstyrelserna. I propositionens förslag till lag med reglemente
för allmänna pensionsfonden !APRI har inte uppsliillts n:\got krav p[1 att
ledamöter och suppleanter i en löntagarfondst~-relse skall vara svenska

*

medbmgare 0 I APRI. Det kan ifr:'1gasiit1as om förslaget i denna del som motiveras med att en här bosatt utländsk medhorgare inte hör utestiingas fdn möjligheten att representera löntagarintressena i en
styrelse - iir förenligt med heqämmelserna i 11 kap. 9

~

s~tclan

tredje stycket

regeringsformen. I detta grundlagsstadgande föreskrivs hl. a. att enda51
den som iir svensk medhorgarc far inneha uppdrag

s~isom

ledamot av

styrelse i myndighet som lyder omedelbart under riksdagen eller regeringen.

I sammanhanget vill utskottet erinra om att enligt 4

~

APR som giillt:r

första- tredje fondstyrelserna i överenssliimmelse med regeringsformens
regler föreskrivits att ledamöter och suppleanter skall vara hiir i riket
hosatta svenska medhorgare. Detsamma giiller den fjiirde fondstyrelsen
L~O ~

APRl.
Utskottet anser del vara av största vikt att grundlagen inte ilsidosiills.

Lagri'idet har visserligen godtagit propositionens förslag p;1 denna punkt.
men utskottet finner det p;tkallat att fri1gan utreds ytterligare.
Sammanfattningsvis har utskottet. fdn de synpunkter utskottet har att
förelri\da. kommit till den sluhatsen all nu föreliggande propositionsförslag inte kan liiggas till grund för heslut i riksdagen. Propositionen hör
följaktligen avshls och regeringen anmodas att ing<lende utreda de konstitutionella aspekterna av ett löntagarfondsystem. Utskottet tillstyrker säledes bifall till de motioner i vilkii yrkas avslag p;i propositionen.

AHikande mening av Nils Berndtson (vpkl. som ansett all femte stycket
p{1 s. 8 bort ha följande lydelse:
Beträffande den första frägan vill utskottet erinra om att departementschefen i propositionen aviserar tillkallande! av en siirskild utredning i
fragan huruvida ledamöterna i fondernas styrelseorgan i framtiden hör
utses genom direkta val !prnp. s. )31. I avvaktan p<I resultatet av delta
utredningsarbete hör riksdagen och inte regeringen utse ledamöter och
suppleanter i fondstyrelserna. Den föreslagna lagen med reglemente för
allmiinna pensionsfonden bör ändras i enlighet hiirmed.
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Bilaga 2

Skatteutskottets yttrande
1983/84:5 y
om löntagarfonder (prop. 1983/84:50)

Till finansutskottet
Utskottet
Pi'l grundval av tre remissbehandlade hctiinkanden och efter iiverläggningar med de politiska partierna och vissa andra organisationer Higger regeringt'n i propositionen fram förslag om inrättande av fem s. k. löntagarfondstyrelser inom ramen för allmiinna pensionsfonden. Fondstyrelserna skall i
fiirsta hand förvalta medel som bl. a. kommer fr;'rn en speciell vinstdelningsskatt. Medlen skall användas för att köpa aktier i svenska industriföretag.
och avkastningen skall tillföras ATP-systemet.
Skatll'utskottet k<'mrrn.:r i lrn\udsak att uppeh;llla sig ,·id fiirsl.1get (1111·
vinstdclningsskatt och i samband di1rmed ta upp 1 issa skattefri'1i::or.
Fiir..,laget i propusiti(incn innehiir hl. a. att s\·cno;ka akticlwlag. s\'enska
ekonomiska f\'irenini::ar. wenska sparbanker nch WL'nska i·imsL·,idii::a skadeföp;iikringsanstalll'r - med\ issa undantag- -,kall betala en ,·ino;tdelningsskatt
motsvarande 211

r; a\· ,·instcn (·\,·er 1·i-,s ni,·i'1. [n ,·iktig nyhc:t iir att

vil'stdclningen skall grundas p;1 fiiretagcns rc;lla vinst. Utg;ingspunktL'll fiir
heriikningen iir fiiretagl'ls beskattningsbara inkomst 1 id taxeringen till statlii::
inkomstskal\. Denna inkomst :indras -,edan i tre steg. f"1\rs\ 0111\·;111dlas den
till ett belopp som b:1ttrt' ii1·cren,sti1111111cr mL·d det inkomstbelupp -;om i
\'\:rldigheten tillfaller företagt'ls iigare. Det sker genum att man ;1 l'lla sidan
minskar beloppet med heskattningsareh ink(1111-,tskatt och a andra -;idan i.ikar
det med p;ifi\rd k11mmunah.katt. fiirlustavdrag neh s. k. stimulanqnlrag
(al'drag för aktieutdelning. inves!t'rini.~s1l'drag l'lc. ) ..\1en fiiriindringar i
lagerresen o. d. "kall beaktas.
I dl'\ andra steget omvandlas det si1l1111da framri1knade nominl'lla hehippl't
till ett realt resultat. Det sker genom att man gi1r dds t'tt 11101 aret" i11fL1tion
Sl'arandc anlrag p;1 ing;'icmk laµl'r. ma-;kincr och andra i111 entariL'I'.
1111111eti1ra tillg;\ngar. ;irets nnminella ,·inst och nyemittc·rat k;1pital. dels ett
till;igg fiir arl'ts inflationseffrkter pi1 ing;knde sktildi:r inkl. a1siit111ingar till
inYcsteringo;fond. Anlrag \ll·h tifögg ber;iknas med h:ifö\11 till den allm;inna
prisutverklingen under fiircg;·1ende ar nrh med ledning a\· en pii konsumentprisindex utr;iknad indexserie.
Underlagl'I fiir l'instdclningsskatten -,bil heriikna-; fiir 1 arjl· fiiretag fiir sig
nd1 bco;tiimma" "' taxningsniimndL·n i samb;111d nll'd den ;nliga inknmstta:o.;erinµcn. f\lindre \·in-,tcr undantas Iran -,katt. \'id fa-,htiillalllk a\ underlaget
fiir ,·instdelningen medges diirfiir i ett trediL' steg l'lt a\drag Is. k. frihdoppl
pt1 antingen .'illtl 111111 kr. (fast frihelnppl elkr

h ';

a1 t'tlrl'tagL'ts hinL's11mma
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(li1nl'haso.:ral tribdoppi. Fiirdagl't fiir sjiih·t vidja mdl<lfl dl"I fasta och di:!
liinl'basnadl' frilxlnppl't. hirl'lag sum ing<ir i l'n kPncnn l'. d. kan fa h<:igst
ett fast frihdopp.
Vinstddningsskattl'n utgiir 2tJ r; av umkrlagl'l nrh iir a\"lfragsgill vid
taxl'ringl'n :iri:t t'ftl'r det dl'n pMiirh. Skatkll tas ut fr. <L

IIJ.

taxl'ring l'ller - siivitt giilkr fiirl'tag med l~rutna riikl'nsk;q1sar - fr. o.

l'JX5 ilf"s
111. ) lJX(i

iirs taxering.
I samtliga de n11Hiune1 som viickh med anledning a\· propositionen _nkas
avslag p<\ denna. Ett gcmimgaende tema i motionerna i1r att L'lt r..:dan i dag
im..:cklat och sv{1rii\·crsk[idligt skatte- nrh avµiftssyskm genom vinstdelningsskatten kommer att ytterligarl' avse\·iirt komplircr;1s Pch att skatten
knmmer att leda till negati\·a effrkt..:r p:1 ck<mumi tich sysscls;ittning. Ett
an11;1t ofta atcrkomm;mde ;1rgument ;ir att skatll"n intl' kon11111:r att bidra vare
sig till att sprida iigandet till li\ntagarna L'iln att skapa nvtt riskkapital för
företagen.
Skatteutskottl'l ansl'r sig sakna anledning ;11! gi1 in pi1 den principiella
fri1gan

1Jm

..:tt liintagarfombystt'lll bi\r infiiras l'ikr inte. eftersom den priivas

av finansutskottet. Niir det giilli::r \·al av metod fiir att finansiera fondsystt:mct
llnde enligt skatteutskottets mening dl'n i propusitiunen \alda modelkn med
ett realt vinsthegr..:pp i flertalet fall leda tiil ett fiir si1viil d.:t allmii11na som
företagen materiellt tillfredsställande r..:sultat. En majoritet av de remissins1anscr som yttrat sig i denna fr[1ga har också ställt sig i prineip positiv till ett
heskattningssystem haserat på reala inkomster.
Utskottet vill inte hestrida vare sig att vinstdelningsskattcn kommer att
leda till merarbete for saväl myndigheter som ett icke obetydligt antal företag
eller att bestämmelserna kommer att föranleda ti!Himpningssvårigheter i vart
fall i inledningsskedd. Dessa hör emellertid inte överdrivas. frän administrativ synpunkt anser utskottet - i likhet med departem..:ntschefen - det vara
en liimplig ordning att förfarnndt'l i fråga om vinstdelningsskatten s;'i niira
som möjligt anknyter till inkormt•.axeringen. frän rent redovisningsmässiga
synpunkter torde några sviirighekr inte uppkomma vid ett genomförande av
propo~itionsförslaget.

Ett flertal organisationer och företag har i inkomna skrivelser och i
samband med uppvaktningar i ärendet föreslagit olika ändringar i vinstdelning~systcmet.

Sälunda har representanter för investmentbolagen begärt att

förvaltningsbolag skall undantas fr;\n vinstdelningsskatt. Till stöd för denna
begäran har de bl. a. aheropat att en av de utgiingspunkter som legat till
grund för propositionen varit att kretsen av de företag som omfattas av
vinstdclningssystcmet hör hegränsas till företag som kan ge och ta emot
koncernbidrag ell..:r utnyttja investeringsfondssystemet. Investmentbolagen
har inte denna möjlighet oeh driver inte heller ni\gon egentlig näringsverksamhet.
Utskottet anser för sin del att akticholagen - sä som föreslås i propositionen - generellt bör omfattas av vinstdelningssystemet. Frågan om ett företag
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kan ge elkr ta emot koncernbidrag eller avsätta medel till investeringsfond
har enligt utskottets uppfattning betydelse endast när det gäller att bedöma
om andra företagsformer än aktiebolag bör omfattas iw vinstdelningen.
Utskottet kan för sin del vitsorda att investmentföretagen i förhallande till
andra företag som också omfattas av systemet i viss mån in~ar en särställning
eftersom de inte driver någon egentlig näringsverksamhet och saknar de
möjligheter till resultatutjämning inom vinstdelningssystemet som andra
aktiebolag i allmänhet har.
Detta förhållande bör dock inte medföra att investmentföretagen undantas från vinstdelningssystemet. En pälaga av vinstdclningsskattens natur bör
enligt utskottets mening gälla med så fä undantag som möjligt. Ett
undantagande av förvaltningsbolagen frän skattskyldighet kan bl. a. i
situationer då bolaget ingår som moder- eller dotterföretag i en koncern
skapa möjligheter till skatteundandragande genom ekonomiska transaktioner av skilda slag. Utskottet anser således att förvaltningsbolagcn. i varje fall
i ett inledningsskede och i avvaktan på närmare erfarenheter av den nya
lagstiftningen, bör omfattas av bestämmelserna.
Fideikommissariernas intresseorganisation kritiserar i en till utskottet
inlämnad skrivelse det förhållandet att bildandet av fideikommissbolag med
det föreslagna vinstdelningssystemet försviiras. Organisationen framhäller
att bolagets förvärv av fast egendom regelmiissigt sker mot reverser till
betydande belopp och att till följd av inflationseffrkterna p[1.skulderna höga
reala vinster uppkommer. Detta bör enligt organisationen avhjiilpas genom
att skuld som uppkommit i samband med förvärv genom tillskott enligt lagen
om fideikommiss utesluts vid beräkningen av det reala resultatet, till den del
skulden avser annat än byggnad.
Som utskottet anfört tidigare torde det inte kunna undvikas att övergimgen
till en real beskattning kommer att innebära problem. Dessa hör enligt
utskottets mening emellertid belysas närmare mot bakgrund av kommande
erfarenheter av bestämmelserna. De skatteeffekter som organisationen
påtalar utgör en naturlig följd av de nya principerna, och de iiberopade
omständigheterna utgör enligt utskottets uppfattning inte tillriickliga skäl för
att. nu delvis undanta fideikommissbolagen från vinstddni_ngsskatt.
Sveriges hotell- och restaurangförbund (SHR) har vänt sig mot att
inflationsberäkningen för byggnader - i motsats till vad som föreslås för
inventarier - konstruerats på ett sådant sätt att hotellnäringen kommer att
drabbas av vinstdelningsskatt i samband med lånefinansierade nyinvesteringar på ett helt annat sätt än exempelvis industriföretag som investerar i
inventarier. Vinstdelningssystemet medför enligt förbundet ocksä andra
snedvridande effekter som kan leda till att byggnader för hotclländamal i
framtiden endast kan ägas av grupper som inte ingär i vinstdelningssystemct.
Enligt vad utskottet erfarit föranleds skillnaderna i beräkningssättet för
inflationsavdraget mellan å ena sidan byggnader och ä andra sidan inventarier m. m. av främst tekniska skäl. Avsikten är emellertid att resultatet på
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_sikt skall bli likvärdigt. Enligt utskottets uppfattning ~ir det för tidigt att nu
bedöma hur reglerna i detalj kommer att slå för olika branscher och hur de
kommer att påverka konkurrenssituationer mellan olika företag. Som
framhålls i propositionen är det naturligt att hithörande problem tas upp till
förnyad prövning efter någon tids erfaranhet av reglerna.
Representanter för PK-banken har i skrivelse till och vid uppvaktning inför
utskottet framhållit att den konstruktion för fribeloppet som valts i propositionen medför att PK-banken i förhållande till övriga banker kommer i en
ogynnsam situation. Man fäster därvid uppmärksamheten på den speciella
samarbetsform som råder mellan PK-banken och den från vinstdelningssystemet undantagna postbanken och som innebär att PK-banken via en
kostnadsersättning betalar för de banktjänster postverket utför. Av denna
ersättning avser mellan 330 och 350 milj. kr. gottgörelse för direkta
lönekostnader, som PK- banken inte kan ta med i det underlag på vilket det
lönebaserade fribeloppet beräknas.
Utskottet kan ha viss förståelse för de av PK-banken framförda synpunkterna. Vinstdelningssystemet bör emellertid enligt utskottets mening med
hänsyn till sin konstruktion gälla så generellt som möjligt. Det torde f. ö.
finnas många andra fall där företag köper tjänster av utomstående exempelvis underlcverantörer - och där således belopp som i realiteten utgör
lönekostnader inte kan inräknas i underlaget för fribeloppet. Utskottet vill
emellertid inte bestrida att det av PK-banken påtalade förhållandet kan
innebära en olägenhet. Enligt utskottets mening bör man dock avvakta de
närmare erfarenheterna av bestämmelserna innan man inför en dispensregel
av den art banken åsyftar.
På grund av det anförda anser skatteutskottet sig böra förorda att
finansutskottet tillstyrker förslaget om vinstdelningsskatt och avstyrker de
motionsyrkanden som innebär avslag på propositionen i denna del. Av vad
utskottet tidigare anfört och av uttalanden under remissbehandlingen av
vinstdelningsförslaget framgår att kritik_ i vissa hänseenden kan riktas mot
vinstdelningsskatten. Vid en samlad bedömning kan emellertid - som också
lagrådet framhåller - de påtalade olägenheterna inte anses vara av sådan
styrka att man bör avstå från den reala vinstbeskattningen. Med hänsyn till
att realbeskattning är en principiell nyhet i det svenska skattesystemet är det
av naturliga skäl angeläget att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen
av de nya bestämmelserna och efter någon tids erfarenhet tar upp förslagets
olika detaljer till förnyad prövning.
I två motioner som väckts med anledning av propositionen har ställts
yrkanden som syftar till att underlätta personligt ägande av aktier. Sålunda
begär Ulf Adelsohn m. fl. (m) i motion 204 ett tillkännagivande av riksdagen
om skattefondssparandets betyddsc i sådant hänseende. Samma motionärer
föreslår också vissa konkreta atgärder för att främja aktiesparande, nämligen
borttagande av dubbel beskattningen av aktieutdelningar. andra och enklare
regler för beskattning av realisationsvinst samt stimulanser av akticfondsspa-
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rande och företagsanknutna vinstdelningssystem. Jan-Erik Wikström m. fl.
( fp) bt::gär i motion 224 att skattert::duktion för aktieutdelning återinförs, att
dubbelbeskattningen av aktier slopas och att förmögenhetsskatten på
arbetande kapital i mindre och medelstora företag avskaffas.
Utskottet har nyligen haft att ta ställning till likartade motionsyrkanden
och vill i dessa frågor endast hänvisa till sitt yttrande 1983/84: I y till
finansutskottet om allemanssparandet och sitt betänkande 1982/83:55. Enligt
utskottets uppfattning saknas skäl att i detta sammanhang ompröva dessa
frågor. Utskottet anser således att finansutskottet bör avstyrka bifall till alla
dessa yrkanden.
Enligt 11 § e) lagen ( 1979:609) om allmän investeringsfond skall sådan
fond återföras till beskattning om företaget vid beskattningsårets utgång inte
driver jordbruk eller rörelse. Utskottet anser att detta författningsrum bör ha
samma lydelse som motsvarande bestämmelse i lagen (1982: 1185) om
inbetalning på särskilt investeringskonto. Denna fråga bör enligt utskottets
mening regleras samtidigt med de nu aktuella ändringarna i lagen. Utskottet
kommer därför att tillställa finansutskottet förslag till författningsändring.

Stockholm den I december 1983
På skatteutskottets vägnar
RUNE CARLSTEIN

Närmrande: Rune Carlstein (s). Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c),

förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m), Olle Westberg (s), Hagar
Normark (s), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Bo Forslund (s),
Egon Jacobsson (s)* , Karl Björzcn (m)* , Kjell Johansson (fp), Anita
Johansson (s), Anna Lindh (s) och Erkki Tammenoksa (s).
• Ej närvarande vid justeringen.

Avvikande mening
Knut Wachtmeister, Stig Josefson (c), förste vice talmannen Ingegerd
Troedsson (m), Bo Lundgren (m), Ingemar Hallenius (c), Karl Björzen (m)
och Kjell Johansson (fp) anser att det avsnitt av utskottets yttrande som
börjar på s. 2 med "Skatteutskottet anser" och slutar på s. 5 med "dessa
yrkanden" bort ha följande lydelse:
Löntagarfondernas väsentligaste uppgift sägs i propositionen vara alt
skapa en fördelningspolitiskt acceptabel tillviixt- och stabiliseringspolitik.
Genom vinstdelningen skall - menar man - fonderna bidra till att minska de
fördelningspolitiska motsiittningarna och därmed ge löntagarnas organisationer biittrc förutsättningar att medverka till att bevara en hög llinsamhet i
näringslivet. Fondernas inträde p{t aktiemarknaden kan enligt regeringens
uppfattning motverka att en höjd efterfrägan p;t riskkapital verkar uppres-
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samk pil kapitalavkastningskravl:'t, vilkl:'t skulle hämma företagens expansionsfönnåga.
Enligt utskottets mening komma fonderna inte att kunna tillgodose det
avsedda syftet. Tv:irtom talar sannolikheten för all effekterna kommer att bli
rakt motsatta dem man säger sig vilja uppnå.
De utredningar vilkas förslag ligger till grund för propositionen har - och
det påpekas f. ö. också av lagrådet - inte varit förutsättningslösa i den
meningen att de sakkunniga haft att ta ställning till om ett löntagarfondsystem bör införas eller inte. Vinstdelningsgruppens arbete har remissbehandlats för sig och de båda andras - pla1:eringsutredningens och fondgruppens gemensamt. Det betyder att remissinstanserna inte varit i tillfälle att yttra sig
över ett föruts:ittningslöst och samlat förslag till löntagarfonder. Detta
förhållande - liksom den anmärkningsvärt korta remisstiden - har också
starkt kritiserats vid remissbehandlingen.
Den principiella frågan huruvida ett löntagarfondssystem över huvud taget
bör införas eller inte prövas av finansutskottet. Skatteutskottet anser sig
därför böra begränsa sig till att granska den i propositionen föreslagna
lösningen för ätt finansiera fondsystemet.
Vid en sådan granskning kan utskottet inledningsvis konstatera att
regeringen valt en utomordentligt komplicerad modell för beräkning av
vinstdelningsskatten. Den skall nämligen fastställas i tre olika steg, av vilka
ett innebär att det nominella resultatet (dvs. resultatet efter avdrag för årets
inkomstskatt och tillägg för påförd kommunalskatt, förlust- och stimulansavdrag samt avsättning till lagerreserv) skall räknas om till ett s. k. realt
resultat. För att få fram detta måste man göra ett mot årets inflation svarande
avdrng på bl. a. iager, byggnader, inventarier och monetära tillgångar samt
ett tillägg för årets inflationseffekter på ingående skulder. Att en sådan
beräkningsmetod i ett i övrigt nominellt system kommer att leda till ett
orimligt merarbete för såväl berörda företag som taxeringsmyndigheter säger
sig självt. Till saken hör också att beräkningen måste göras av en mängd
företag uteslutande i syfte att styrka att vinstdelningsskatt inte skall erläggas.
Det måste därför antas att konsultföretagen far svårigheter att hinna med alla
de uppdrag som den nya lagstiftningen kan varltas medföra.
Förslaget till vinstdelningsskatt strider således enligt utskottets mening
klart mot regeringens egna uttalanden om nödvändigheten av att bestii111111elscr och administrativa rutiner pi1 bl. a. skattenmr<"1det inte utvecklas i en fr~111
kontrollsynpunkt komplicerad riktning (jfr Dir IlJH2:27). Redan av formella
skäl blir diirfi.ir förslaget om vinstdclningsskatt avvisas.
Även fr[m materiell synpunkt kan emellertid grava anmiirkningar riktas
mot vinstdclningssystemet. Vinstdclningsnllldellen i kombination med en
bibehallen företagsbeskattning innehiir en pnigrl:'ssiv beskattning a\· holagsvinster. Det torde intl:' kunna bestridas all en s;idan hcskaccning kommer att
fiirsiimra företagcfö likviditet. minska dl:'ras in\'l:'sterings\·ilja och ha l:'ll
negativ inverkan pa deras intcrnatitinclla kunkurrcnsförmaga samtidi!,!l SPm
8
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statens och kommunt:rnas skatteunderlag påvt:rkas negativt. I sammanhanget bör erinras om att frågan om en progressiv bLilagsskatt tidigare pri\vats
bl. a. av företagsskatteberedningt:n men all tanken p<i en s<idan skatt
avvisats.
Vinstdelningsskatten i1r inte heller konkurrensneutral. och denna brist pä
neutralitet gäller säväl mellan företag S<.lm drivs i olika fiiretagsformcr som
mellan olika företag inom en uch samma företagsform. Skatten kommer
särskilt hårt att drabba företag med goda utvecklingsmi\jlighe!L'r och li1g
kapitalbildning. Den kommer ocksä all ha olika dfrk1er ben11::ndc pii vilka
slag av tillgiingar som dominerar i ett företag. Fi.>retag med ett stort insbg av
byggnader och markanläggningar i balansräkningen kommer - särskilt i
samband med investeringar - att drabbas hårt jämfört med företag med stora
inventarietillgångar. Ett belopp motsvarande inflationen på nominella
skulder kommer nämligen att betraktas som intäkt samtidigt som avskrivningen på byggnadsinvesteringarna blir obetydlig. Även om företaget inte
visar någon nominell vinst kan det således bli skyldigt betala vinstdelningsskatt.
Andra påtagliga brister är att vinstdelningssystemet ink medger vare sig
att företagen utjämnar förluster mellan olika år eller att de lämnar
koncernbidrag i särskild ordning. En annan svaghet är att frågan vilka fört:tag
som skall omfattas av vinstdelningssystemet uppenbarligcn inte utretts
tillfredsställande. Detta bestyrks f. ö. av vad som framkommit vid uppvaktning inför utskottet av representanter för investmentbolagen.
I den proposition med förslag till lag om skärpt realisationsvinstskatt och
omsättningsskatt på aktier som nyligen behandlats av riksdagcn understryker
finansministern att en god kursutveckling på börsen underlättar företagens
försörjning med riskkapital och därför iir av allmänt intresse. Han understryker också att ett brett intresse för aktiesparande lir frän allmänna utgångspunkter positivt och bör uppmuntras.
Riksdagen har genom flera beslut som på regeringens initiativ tagits under
senare tid allvarligt försämrat möjligheterna för enskilt sparande i aktier.
Mot den bakgrunden finner utskottet det mycket anmärkningsviirt att man
nu lägger ett förslag som kommer att ytterligare avsevärt minska intresset för
aktiesparande och därmed försämra företagcns möjligheter att crhälla
riskvilligt kapital.
På grund av det anförda och vad som i övrigt framk1immit vid uppvaktningar inför utskottet anser utskottet sig h0ra förorda att förslagct om vinstdelningsskatt avvisas också av materiella sbl.
Om finansutskottets majoritet skulle finna att ett system med löntagarfonder bör införas mäste enligt skatteutskottets mening finan~utskottet mot
bakgrund av vad tidigarc anförts under alla förhiillanden v~ilja en annan
finansieringskiilla än vinstdclningsskattcn.
Av skatteutskottets tidigare uttalanden framgär att utskottet anser det
angeläget att man pil olika sätt underlättar företagandets villk<lr. De förslag
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till åtgärder i sådant syfte som läggs i partimotionerna från m och fp är enligt
utskottets mening värda beaktande. Utskottet anser därför att finansutskottet bör tillstyrka de i motionerna framförda förslagen om återinförande av
skattefondssparandet och av skattereduktion för aktieutdelning samt om
stimulanser till företagsanknutnå vinstdelningssystem. Skatteutskottet anser
också att förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i små och
medelstora företag bör tas bort. Det sistnämnda får anses så mycket mer
angeläget som förmögenhetsskatten avsevärt skärpts fr. o. m. 1984 års
taxering. Den i folkpartimotionen aktualiserade frågan om dubbelbeskattning av aktier är värd att närmare pröva. Skatteutskottet föreslår därför att
finansutskottet tillstyrker en utredning av frågan.

FiU 1983/84: 20

116
Bila~a

Lagutskottets yttrande

3

1983/84: 1 y
om löntagarfonder (prop. 1983/84: 50)

Till finansutskottet
Finansutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1983/84: 50 om löntagarfonder jämte de motioner som
kan komma att väckas med anledning av propositionen. i de delar som rör
lagutskottets beredningsområdc.
I propositionen läggs fram förslag till lagstiftning om införande av s. k.
löntagarfonder. Förslagen innebär att fem nya fondstyrelser. benfönnda
löntagarfondstyrelser. inrättas för att förvalta en niirmarc angiven del av
allmänna pensionsfondens medel. De förvaltade medlen skall placeras pil
aktiemarknaden eller som riskkapital i ekonomiska föreningar. För placering i aktier gäller viss begränsning. Det illigger löntagarfond styrelserna att
årligen till de pensionsutbetalande fondstyrelserna, dvs. till första-tredje
fondstyrelsen, överföra avkastning pil det förvaltade kapitalet. Löntagarfondstyrelsen tillsätts av regeringen. Av styrelsens nio ledamöter skall
minst fem ledamöter företräda löntagarintressen. Avcn pii annat siill iir
löntagarnas inflytande tillgodosett. Sälunda skall ptt begäran av lokala
fackliga organisationer vid ett fört:tag vari en löntaga11·ondstyrelse har
aktier styrelsen övcrläta till företriidarc för organisationerna att utöva
hälften av rösträtten för styrelsens aktier i bolaget. Röstriittcn för aktier
som inte pft angivet sätt öve1förts till lokal facklig organisation fi"ir llintagarfondstyrclscrna i likhet med vad som f. n. gäller för tjiirde fondstyrelsen
överlåta åt en facklig organisation med medlemmar anstiillda hos bolaget.
Med anledning av propositionen har väckts motionerna 1983/8-1: IM.
189-191 och 204-224.
Lagutskottet får anföra följande.
Lagutskottet begränsar sitt yttrande till sådana frägor som rör aktiebolagslagcn (1975: 1385) och dess tilliimpning. I propositionen Higgs fram ett
förslag ( 10) till iindring i akticbolagslagen föranlett av att löntagarfondstyrelserna och fackliga organisationer kan komma att utöva röstriitt vid

*

bolagsstämma. Ändringarna innebiir att i 9 kap. 2 fastslf1s att om llera
fondstyrelser förvaltar aktier i samma bolag s{1 far vai:je fondstyrelse för sig
uliiva röstriitten for de aktier som styrelsen förvaltar. Vidare foreslils att
en fondstyrelse far for högst ett år i siinder iiverlfita iit en eller lkra fackliga
organisationer med medlemmar anstiillda hos ett bolag vars aktier styrelsen fiirvallar att var för sig utöva riistriill for aktierna. Slutligen

föresl~1s

ett

tilliigg i 9 kap. 3 *som innebiir att vid tilhimpningen av n:geln om röstmaxi-
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mum pil bolagsstiimma vaijc fondstyrelse skall anses som en akticiigarc för
sig. Den i samma paragraf intagna jiivsrcgeln omfattas dock inte av tillägget, vilket medför att. om en fondstyrelse är jiivig. rösträtt inte heller får
utövas för övriga fondstyrelsers aktier.
I motion 198V84: 190 av Nic Grönvall (m). vari yrkas avslag på propositionen i dess helhet, anförs som skäl för avslagsyrkandet. såvitt nu är av
intresse. att lagrådet päpckat att ltintagarfondstyrclscrna erhållit en ur
svensk rättsordning siircgcn stiillning. Enligt motionären synes lagrådet
mena att liintagarf'ondstyrclserna skall anses säsom ··stiillförcträdandc
iigare för allmänna pensionsfonden"'. Motionären framhåller, att något
riittsligt begrepp motsvarande ··stiillt'örcträdandc iigarc"' inte finns i
svensk riitt och anser att frågan om att tillföra riittsordningcn detta begrepp
ej beretts i vederbörlig ordning.
Lagutskottet vill med anledning av motionen till en början peka på att
1agr;1dct inte uttryckligen anfört att löntagarfond styrelserna erhåller någon
ur svensk rättsordning säregen ställning och att styrelserna skall anses som
sliillfiiretriidande ägare för allmiinna pensionsfonden. I lagrådets yttrande
framhålls att den riittsliga utgångspunkten för ändringarna i aktiebolagslagen är att allmänna pensionsfonden är ägare till samtliga aktier som fjärde
fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna förvaltar men att varje fondstyrelse beträffande sina aktier är att anse som stiillföretriidare för allmänna pensionsfonden. Lagrådet konstaterar vidare att var:ie fondstyrelse
torde sjiilv uppbära utdelningar - och blir registrerad i VPC - för sina
aktier. något som lir tekniskt nödviindigt med hänsyn till att varje fondstyrelse sjiilv skall förvalta. förränta och redovisa de medel styrelsen tilldelats. Enligt lagrädet innebär förslaget vidare att varje fondstyrelse för sig
skall utöva den med de förvaltade aktierna förenade rösträtten. Också
eljest när aktieholagslagcn talar om akticiigarc torde enligt lagn"1det böra
förstf1s inte allmiinna pensionsfonåen utan den fondstyrelse som förvaltar
aktuella aktier. Mot konstruktionen att varje fondstyrelse skall i aktiebolagslagens mening behandlas som ägare till de aktier som styrelsen förvaltar har lagrfidct ej nt1gon erinran.
Sammanfattningsvis innebär s{iledes den föreslagna ordningen att allmänna pensionsfonden blir iigare till de aktier som löntagarfomlstyrelserna
förvärvat. att styrelserna är att anse som legala ställföreträdare för allmänna pensionsfonden och att varje styrelse har att i denna egenskap
självständigt utöva de funktioner som enligt aktiebolagslagen följer med
iiganderiitten till de aktier som styrelsen förvaltar. Enligt utskottets mening
finns inget att inviinda mot den föreslagna ordningen. Utskottet vill tillägga
att förslaget inte innebär någon nyhet eftersom fjärde fondstyrelsen på
samma sätt som enligt förslaget är ställföretriidarc för allmiinna pensionsfonden m:h med de befogenheter som enligt aktiebolagslagen följer med
äganderätten till aktierna.
Dd bör nfönnas att det förhållandet att rösträtten för aktier i vissa fall
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skall överföras till fackliga organisationer kan synas strida mot den inom
svensk akticholagsriitt sedan Hinge giillande s. k. odclharhetsprincipen och
diirmcd utgöra en viiscntlig nyhet. Odclbarhetsprincipcn innebär att de
med en aktie förenade riittighctcrna inte kan p:'t ett definitivt sätt skiljas
från varandra. Den rösträtt som tillkommer en aktie fär s<lledes inte överlåtas separat. Däremot föreligger. som utskotlet återkommer till i det följande. inget hinder att en aktie har ett siimrc röstvärde iin en annan aktie.
Som framgfir av lagd.dels yttrande har fjärde fondstyrelsen redan i
hctydande utstriickning genom fullmakt överlåtit röstratten för sina aktier
till fackliga organisationer. Hiirvid har styrelsen inte ansett sig böra ge
in';!ruktioner för hur organisationerna skall rösta. Även om styrelsen formellt sett endast hcmyndigat organisationerna att utöva röstriitten har
styrelsen sfiledes genom att ge organisationerna möjlighet att självständigt
utöva riistriitten i realiteten överfört röstriitten till dessa. Den nu föreslagna ordningen innehiir diirför i och för sig ingen principiell nyhet. Som
framhillls i specialmotiveringen (s. 121) kan det inte anses strida mot
odclharhetsprincipen att en fondstyrelse överlåter röstriitten för en aktiepost till facklig organisation. Bestämmelserna inncbiir endast ett sätt att
inom löntagarkollektivet för högst ett år åt gängen fördela det med aktieposten förenade iigarintlytandet.
Inte heller i detta avseende föreligger sf1ledes enligt utskottets mening
nilgon anledning till erinran mot förslaget till iimlring i akticbolagslagen.
Utskottet, som konstaterar att lagrådets anmiirkningar mot lagrf1dsrcmisscn i princip beaktats av regeringen. tillstyrker propositionen. sf1vitt nu är i
fd1ga.
I motion 1983/84: 224 av Jan-Erik Wikström m. fl. !fp) yrkas att riksdagen beslutar att avskaffa den gradl'radc riistriitten för nya hörsaktier enligt
vad som anförts i motionen (yrkande 5). Motionärerna framhällcr att den
faktiska rnaktkom:entrationen i vissa fall kan vara större iin iigandekoncentrationen. heroende p<\ systemet med A- och B-aktier med olika röstvänle
på holagsstiimman. Ett relativt litet aktieinnehav och följaktligen liten
kapitalinsats kan genom den graderade rösträtten ges ett oproportionellt
stort inflytande. Motioniirerna framhåller att folkpartiet anser att den
gradcradc rösträtten för nya aktier pf1 A I- och A 2-listorna på börsen bör
tas bort. För familjeföretag som går in pi1 OTC-listan finns det enligt
folkpartiets uppfattning stort skäl att behålla gällande bestämmelser.
Enligt akticbolagslagen giiller som huvudregel att varje aktie har en röst
vid röstning p<t holagsstiimma. Fdn huvudregeln fftr avsteg göras genom
bcstiimmelse i bolagsordning. Olika röstvärdc för aktier i bolaget får dock
inte bestiirnrnas så att röstviirdet för någon aktie överstiger 10 gånger
riistviirdet för annan aktie. Motsvarande regler fanns också i 1944 <'1rs
aktieholagslag. Diiremot fanns i iinnu äldre lagstiftning inte niigra regler om
begriinsning av ri_istviirdet. Bolag. vari finns iildre aktier med större dilTercns i riistviirdct iin I: 10. får enligt övergångshcstiimmelserna till aktiebo-
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lagslagen utge nya aktier med röstviirden som tillkommer redan utgivna
aktier. En motsvarande bestämmelse fanns i promulgationslagen till 1944
års akticbolagslag. Beträffande sådana äldre bolag är det inte ovanligt att
det finns aktier med en röst värdesdifferens på I: I 000.
Bestämmelserna om röstviirdesdifferens mi'tste ses mot bakgrund av de
regler som sedan länge gällt beträffande utlännings förvärv av aktier i ·
svenskt aktiebolag och fast egendom i Sverige. Dessa regler har nyligen
setts över. Översynsarbetet har resulterat i tvi[ nya lagar. som trätt i kraft
den I januari 1983. nämligen lagen ( 1982: 617) om utländska förvärv av
svenska företag m. m. och lagen ( 1982: 618) om utländska förvärv av fast
egendom m. m. Enligt den förstnämnda lagen för vissa rättssubjekt. s. k.
kontrollsubjekt. inte utan särskilt tillstånd förviirva så många aktier i
svenskt aktiebolag att genom förviirvet förvärvarens andel av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger vissa griinsvärden. I lagen om utländska förviirv av fast egendom m. m. stadgas förbud
för kontrollsubjekten att utan tillständ förvärva fast egendom m. m. Kontrollsubjekten. som i bftda lagarna iir desamma. överensstiimmer i huvudsak med dem som omfattades av den äldre lagstiftningen. Kontrollsubjekt
är inte bara utländska medborgare och andra utländska riittssubjekt utan
ocksil vissa svenska juridiska personer. bl. a. aktiebolag som saknar s. k.
utliinningsförbehåll i bolagsordningen. Utlänningsförbehåll skall gå ut på
att utländska rättssubjekt eller tillståndspliktiga svenska rättssubjckt genom teckning eller övcrliltelse rnr förvärva bara en mindre del av bolagets
aktier. niimligen vid varje tidpunkt mindre iin 20 '71' av röstetalet för bolagets samtliga ·aktier och mindre iin 40 ~{ av bolagets hela aktiekapital.
Aktier som får förviirvas av utländska riittssubjekt brukar kallas fria aktier
och andra aktier bundna aktier.
Frftgan om den graderade rösträtten har prövats av lagutskottet vid ett
flertal tillfällen (se LU 1975/76: 14, 1976/77: 29. 1977/78: 20. 1979/80: 2 samt
1982/83: 16 och 36). Senast utskottet behandlade frågan (april 1983) förklaraclc sig utskottet i och för sig dela de då aktuella motioniirernas uppfattning att huvudprincipen borde vara att varje aktie skall ha en röst. Utskottet hänvisade till att reglerna om tillstånd till förvärv av aktier i svenska
företag och av fast egendom emellertid hygger på att det finns aktier med
olika röst viirden. Eftersom frågan om sambandet mellan bestämmelserna i
aktiebolagslagen och reglerna om tillstilndspliktiga förvärv nyligen hade
prövats avsiyrkte utskottet bifall till motionen. Riksdagen biföll utskottets
hemstiillan.
Utskottet har alltjämt den uppfattningen att huvudprincipen bör vara att
varje aktie skall ha en röst. Sedan utskottet senast prövade frågan har
finansutskottet den 18 oktoher 1983 i ett av riksdagen godkänt betänkande
!FiU 1983/84: 11 hemstiillt att riksdagen med anledning av en motion som
sin mening ger regeringen till känna att ett bättre täckande skydd bör
skapas mot utländskt inflytande i svenska företag. Det bör enligt finansut-
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skottet utredas om det kan ske genom en ut vidgning av 1982 f1rs lag om
utHindska förvärv av svenska företag m. m. Vidare har finansminister
Kjell-Olof 1-eldt i ett interpellationssvar den 24 oktober 1983 ( snabbprotokoll I 983i84: 14) upplyst att man inom regeringskansliet diskuterar en mjuk
övergång friin det nuvarande systemet till en ordning diir röstvärdesdifferentieringen s111.:cessivt minskar i bolagen och att det iir enligt den inriktningen som frågan nu prövas.
Som framgår av det anförda är frågan om avskaffande av den graderade
rösträtten redan föremäl för prövning. Någon åtgärd från riksdagens sida
med anledning av motion 224 är därför inte påkallad.
Stockholm den I december 1983
På lagutskottets viignar
PER-OLOF STRINDBERG

Niirl'llrandc: Per-Olof Strindberg !m). Lennart Andersson !s)*, Stig Olsson (s). Martin Olsson !c). Elvy Nilsson (s). Mona Saint Cyr (m)*. Arne
Andersson i Gamleby (s), Marianne Karlsson !cl. Owe Andreasson (s).
Nic Grönvall !m). Sigvard Persson !cl*. Per lsraelsson (vpk). Inga-Britt
Johansson (s). Berit Liifstedt (s) och Sten Andersson i Malmö (m).
• Ej närvarande vid yttrandets justering.

Anikandc mening
Per-Olof Strindberg !m). Martin Olsson (c). Mona Saint Cyr (m). Marianne Karlsson !c). :-.Jic Grönvall !m). Sigvard Persson (c) och Sten Andersson i Malmö !m) anser att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 2
med "I motion·· och slutar på s. 3 med ""i fråga"" bort ha följande lydelse:
Lagutskottet vill till en början anmärka att propositionen betecknats
som en proposition om löntagarfonder men det oaktat inte innehåller något
förslag om siirskilda löntagarfonder. Som lagrådet påpekat förekommer
ordet löntagarfond över huvud taget inte i lagförslagen. De medel som
flyter in genom vinstdelningsskatt och tilläggspensionsavgifter tillfaller
allmiinna pensionsfonden. För att förvalta dessa medel föreslås inrättandet
av fem fondstyrdser. som med hiinsyn till att de har en sammansiittning
som domineras av personer som företräder löntagarintressen beniimns
löntaga1i'ondqyrelser. Ordet löntagarfondstyrelse är då sammansatt av
leden ""löntagar··- och ""fondstyrelse"".
Uhkottet är av principiella skäl emot införandet av det föreslagna fondsy~temet.

Enligt utskottets mening finns inte heller n~1gra viktiga sakskäl

som talar för att den föreslagna ordningen bör genomföras. Med hänsyn
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hiirtill saknas anledning att nu företa n;igra iindringar i aktidil>lagslagen.
Utskottet avstyrker siiledes förslaget till lag om iindring i aktiebolagslagen.
Enligt utskottets mening finns skiil att - ii\'en om lagfiirslaget avstyrks
-

n~igot

beröra den riittsliga

urrb~·ggnaden

av fondsystemet. Var:ie li\nta-

garfondstyrelse skall tilldelas medel vilka i princir skall rlaceras i aktier i
svenska aktiebolag och som fi.;kJrnpital i svenska ekonomiska föreningar .
.Ägare till aktierna blir allmiinna pensionsfonden. Va~ie fondstyrelse hlir
betriiffande de aktier som styrelsen fiirvaltar alt anse som stiillfi.iretr;idare
flir allmiinna rensionsfomkn. Varje fondstyrelse blir registrerad hos VPC
fi\r sina f(\rvaltade aktier och har att utö,·a de funktioner som enligt
aktiebolagslagen tillkommer aktieiigare. bl. a. niir det giiller röstr;itten p;\
holagsstiimma. Den nu beskrivna konstruktionen innebiir inte nf1gon principiell nyhet. eftersom ljiirde fondstyrelsen redan i dag iir stiillföretriidare
för allmänna pensionsfonden med de befogenheter som enligt aktiebolagslagen fliljer med iiganderiitten till de for\'altade aktierna.
I ett rrinciriellt 'iktigt avseende finns emellertid en avg(irande skillnad
mellan ljiirde fondstyrelsen 1.ich

llintagarfondstyrel~erna.

niimligen när det

giiller forfogande över röstriitten ri'1 holagsstiimma. S{1viil tjiinle fondstyrelsen snm löntagarfondstyrelserna iiger överhlta röstriitten flir de av styrelserna förvaltade aktierna till en eller llera fackliga organisationer. I fråga
om löntagarfondstyrelsema föreskrivs diirutöver i 38

~

förslaget till regle-

mente för allmiinna rensionsfonden att löntagarfondstyrelsen skall pii begiiran av lokal facklig organisation vid ett bolag i vilket fondstyrelsen
förviirvat aktier överliita iit organisationen att utöva röstriitt för hiilften av
aktiernas riistetal. Övcrltilclsen skall ske för etl <tr i siinder och iir i princip
oiiterkallelig.
Den föreslagna ordningen innebiir s{1ledes att statliga medel stiills till
löntagarfondstyrelsernas förfogande för inköp av aktier. att styrelserna
skall förvalta forviirvade aktier men att ... tyrelserna kan till förmån för en
viss grurp medborgare tviingsvis berövas rätten att utöva den till aktierna
knutna riistriitten. Enligt utskottets mening ter sig en sf1dan ordning miirklig. Huruvida den kan anses stå i överensstiimmelse med giillande grundlag
ankommer dock inte r<"1 lagutskottet all rröva.
Överförandet av röstriitten till de fackliga organisationerna har emellertid ytterligare en viktig aspekt. Inom svensk aktieholagsriitt giiller sedan
liinge den s. k. odelbarhetsprincipen. Den innebär att de med en aktie
förenade riittigheterna inte kan pi't ett definitivt sätt skiljas IHtn varandra.
Den röstriitt som tillkommer aktien kan st1ledes inte överlåtas serarat.
Som framg;'1r av lagriidets yttrande har fjiirde fondstyrelsen redan i
betydande utstriickning genom fullmakt överlåtit rösträtten för sina aktier
till fackliga organisationer. Hittills har styrelsen inte ansett sig böra ge
instruktioner för hur organisationerna skall rösta. I propositionen fastshls
nu uttryckligen i lagtexten all utövandet av rösträtten far överlt1tas p{i de
fackliga organisationerna. Nyheten i förslaget iir att sådan överlt1telse i
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vissa fall skall ske 11·ri11g.wis. I propositionen hiivdas (s. 121) att det inte
kan anses ~I rida mot odelharhetsprim:ipen att en fondstyrelse för över
hiilf'tt:n av riistriillen för en aktiepost till en facklig organisation. eftersom
hestiimmelserna endast innebiir ett siitt att for hiigst ett i\r i1t gfmgen fördela
det med aktieposten förenade iigarinllytandet inom löntagarkollektivet.
Enligt utskottets mening ter sig detta uttalande i hög grad anmiirkningsviirt. Uppenbarligen kan det inte tolkas pfi annat siitt iin att regeringen har
den uppfattningen att s1h·iil /ii11t11garfi>11tl.11\"/'el.11·/'lla som Je lokala fi1ck/ig11 org1111irnrio11c'l'llll iir delar 111· /ii11tagarkollektil·e1. Denna regeringens
uppfattning rimmar dtiligt med den beskrivning som pfi andra stiillen ges i
propositionen av innebörden av fondsystemet.
Utskottet vill framhfilla all bestiimmelserna innehiir att röstriitten för
aktierna fiirs över fri\n en juridisk person till annan utan att aktierna som
s~idana överli!ts. Aven med den i propositionen hiivdade samhörigheten
mellan löntagarfondstyrelserna och de lokala fackliga organisationerna
strider enligt utskottets mening överlåtelseskyldigheten mot odelbarhetsprincipen. Som jiimförelse kan niimnas att om ett aktiebolag. som har
aktier i ett annat bolag. överl{1ter röstriitten för dessa aktier till ett dotterbolag sil kan rimligen inte hiivdas alt det endast iir frfiga om ett siitt att
fördela det med aktierna förenade iigarinflytandel inom koncernen. och
dii1i"ör ej stridande mot odelbarhetsprincipen.
Ut skol tel konstaterar sf1ledes att den i propositionen föreslagna ordningen st;1r i strid mot gällande aktieholagsriittsliga principer. Även i andra
hiinseenden kan kritik riktas mot de föreslagna reglerna.
Som utskottet redan antytt ger förslaget de fackliga organisationerna ett
hetydande inllytande. Det hör tilliiggas att liintagarfondstyrelserna har
heh1:irighet alt till fackliga organisationer överföra röstriitten iiven för de
aktier som inte omfattas av 38 i pensionsreglementet. Samma behörighet
har fjiirde fondstyrelsen. Det sagda innehär att de fat:kliga organisationerna kan fi\ el\ betydligt större inflytande iin vad som framgär av uttalandena
i den allmiinna motiveringen i propositionen. Sett mot denna bakgrund ter
sig de föreslagna iindringarna i 9 kap. 3 aktiebolagslagen i hög grad
tveksamma.
Enligt 9 kap. 3 *för vid en bolagsstiimma ingen rösta för egna och andras

*

*

aktier för sammanlagt mer än en femtedel av de pä stiimman företrädda
aktierna. Syftet med bestämmelsen är att skydda mindre aktieiigare. I
propositionen föreslås. som utskottet ovan redovisat. att vid tillämpningen
av röstkvotsregeln sft skall varje fondstyrelse anses som en aktieiigare för
sig. Aven om lagiindringarna - som lagrådet anför - är en naturlig konsekvens av fondstyrelsernas självständiga ställning kan inte bortses från att
löntagarfondstyrclserna. fjärde fondstyrelsen ot:h de lokala fackliga organisationerna, om de agerar gemensamt. för ett avgörande inflytande på
stiimman. Undantaget från röslkvotsregeln öppnar säledes möjlighet för en
betydande fat:klig maktkoncentration.
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Slutligen vill utskottet pt:ka p[1 att lagrörslagen inneh{1ller i vissa fall
otydligheter som kan medföra prohlem. Som exempel kan niimnas andra
stycket i 38 ~i pensionsfondsreglementet. I lagrummet uppstiills regler för
hur röstriitten skall fördelas om nera fackliga organisationer hegiir att f{1
utöva röstriitten. Bestiimmelsen synes utg(1 fr(111 att sildan hegiiran framstiills i ett sammanhang. Diiremot berörs inte med ett .ord i motiveringen
hur bestämmelsen skall tolkas om först en organisation hegiir att fil hälften
av röstriitten överförd till organisationen och sedan n;igon dag efter fondstyrelsens heslut om överl<ltelse en annan facklig organisation hegiir detsamma. Enligt utskottets mening kan besliimmelsen inte tolkas pii annat
siitt än att den sistniimnda organisationen för viinta ett i1r innan den kan fa
del i rösträtten. För undvikande av framtida konflikter mellan liintagarorganisationerna borde i motiveringen ha angivits hur en fondstyrelse hör
agera niir en begiiran om överfatt:lse av röstriitten inkommer.
Sammanfattningsvis konstaterar utskottet att de föreslagna iindringarna
1

vissa fall strider klart mot tidigare tilliimpade aktiebolagsriittsliga prin-

ciper och i andra fall ter sig tveksamma eller är otydliga och sviirtilliimpade. Mot denna bakgrund mf1ste riktas allvarliga erinringar mol att den
riittsliga uppbyggnaden av fondsystemet inte hlivit föremiil för mera ingiiende utredningar och överväganden. An mer förkastligt ter sig den korta
tid som remissinstanserna och lagn'idet haft till sitt förfogande för granskning av förslaget.
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Socialförsiikringsutskottets )·ttrande
1983/84: 3 y

ihcr proposition 19!!."\/84: 50 om löntagarfonder jämte motioner

Ti It .fl11a 11.rn t skott d
Ci..:nom he,Jut den 15 novemher 1983 har finansutskottet berett sociall(ir"iikringsutskot tet tillfiille att yttra sig över proposition 1983/84: 50 om
liintagarf\inder jiimte eventuella motion..:r viiekta med anlt.:dning av proposition..:n i de delar som herör utskotteh hercdningsomri1de.
Soeialfiir,iikringsuhkottct hcgriinsar sitt yttrande till de i propositionen
framlagda frirsl;1gen till lag om ;·indring i lagen (I 962: 381) om allmiin fi.irsiikring och lag om iindring i lagen ( 1979: M8J om pnKcnhatscr fiir uttag av
avµirt und..:r ;iren 1980-1984 till försiikringen för allmiin tilliiggspension.
Utskottet yttrar siµ dessutom i.iver de med anledning av propositionen·
viickta motionerna 19!0/84: 189 av Ivar f"ranz0n

(C)

oi::h Rolf Andersson

tc). 1983/84: 191 av Sven-Erik Nordin te) och Martin Olsson te). 1983/
84: 204 av Ulf Adelsohn m. tl. (m) I yrkandena I och 9). 1983/84: 205 av
Gii-;ta Andersson te) och Agne Hansson kJ. 198V84: 206 av Kerstin Andersson

(C)

och Ingvar Karlsson i Bengtsfors tc). 198.1/84: 207 av Gunnar

Björk i Giivlc te) och Gunnel Joniing te), 1983/84: 208 av Gunhild Bolander
tc). 198Ji84: 209 av Karl Boom. 11. (c). 1983/84: 210 av Lennart Brunander
t cl och Inger Josefs son(<.:). 198.V84: 211 av Claes Elmstcdt ti::). 1983/84: 212
av Arne Fransson m. n.

(C).

1983/84: 213 av Thorhjörn Fiilldin m.

n.

te),

198Y84: 215 av Rune Gustavsson tc) oi::h Stina Gustavsson te). 1983/
84: 216 av Kcr-;tin (ii.ithberg tel. 1983/84: 217 av Ingemar Hal!enius m. fl.
(cl. 198Ji84: 220 av Tage Sundkvist te) oi::h Larz Johansson tel. 1983/
84: 221 av Anders Sviird (c) oi::h Britta Hammarbai::kcn te), 1983/84: 222 av
Ulla Tillandcr m. tl. (c) och 1983184: 224 av Jan-Erik Wikström m. 11 (fp)
(yrkande 1).
Soi::ialförsiikringsutskottet far anföra följande.
I propositionen föresli"is att fem nya fondstyrelser. bcniimnda löntagarfondstyrelser, inriittas inom ramen för allmänna pensionsfonden. Motiven
för att knyta löntagarfonderna till A TP-systcmet iir dels att fonderna diirigcnom utnyttjar en hefintlig organisation som är beprövad och viil etahlerad. dels att det innchiir en finansiell förstärkning av ATP-systemet genom
att alla de medel som förvaltas av löntagarfonderna i sin slutliga användning helt kommer att användas fiir pcnsionsuthetalningar. Löntagarfondstyrelserna skall tillföras medel - förutom genom vinstdelning - genom en
siirskild del av till;iggspcnsionsavgiften. Skälet hiirför iir att iiven löntagarna - genom motsvarande avriikning i li.incförhandlingarna - skall bidra
till en ökad kapitalbildning. Av tilliiggspcnsionsavgiften skall 0.2 procent-
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enheter tillföras löntagarfondstyrdserna, och till följd hiirav fiireslits en
motsvarande höjning av tilliiggspensionsavgiften fr. om. <ir I'J84. Vidare
skall löntagarfondstyrclserna va1:je iir öve1iöra avkastning pii det fiirvaltade kapitalet till de pensionsutbclalande fondstyrelserna. Avkastningen
skall motsvara 3 ';{ av nuviirdct av de medel som styrelserna förvaltar.
Detta innebär att försäkringen för tilliiggspension i fortsiittningen fiirutom
genom tilläggspensionsavgifter ocks{1 finansieras av vinstskatt och vinstdelningsskatt.
Motioniirerna i motion 204 av Ulf Adelsohn. m. n. hegiir i yrkande I att
riksdagen avslär propositionen. I motionen anförs att löntaga1iondsfi.irslaget kommer att försiimra avgiftsunderlaget i liingt större utstriickning iin
som svarar mot den avkastning pil 3 r.-; som skall överföras till ATPsystemet, och totaleffekten blir diirfi.ir en urholkning av ATP-systemet,
inte en förstiirkning. Motioniirerna begär i yrkande 9 ett tillkiinnagivande
om effekterna av löntagarfonder p;i ATP-systemet i enlighet med det
anförda. Även i motionerna 213 av Thorbjörn Fiilldin m. n. och 224 av JanErik Wikström m. 11. yrkas avslag på propositionen. I motion 213 anförs att
löntagarfonderna inte kommer att innebära niigon reell förstiirkning av
ATP-systemet eftersom det föreslagna avkastningskravet pi1 3 )·( endast
kommer att tillföra ATP 5 miljarder kronor fram till 1990 medan pensionsutbetalningarna under samma tid uppg{ir till niistan 400 miljarder kronor.
Motionärerna i motion 224 avvisar ocksi\ motivet att löntagarfondsförslaget stöder ATP-systemet. Enligt motioniirerna är löntagarfondernas tillskott till ATP-systemet redan från början marginellt och minskar dessutom
pä sikt, och det iir vidare tveksamt om löntagari"ondernas avkastning
verkligen blir 3'.~t realt. I motionerna 189, 191, 205, 206. 207. 208, 209, 2!0,
211. 212. 215. 216, 217, 220. 221 och 222. som alla viickts av enskilda
centerledamöter, yrkas avslag pii propositionen. I samtliga motioner redovisas löntagarfondsförslagets ekonomiska konsekvenser för olika regioner
såsom ökade ATP-avgifter och till följd hiirav minskade skalleintiikter för
kommuner och landsting.
Enligt utskottets mening innebiir den i propositionen föreslagna konstruktionen med inrättande av löntaga1iondstyrelser inom allmiinna pensionsfonden en förstärkning av ATP-systemet. Silsom framhiillits i propositionen kommer därmed alla medel som tillförs AP-fonden att i sin slutliga
anviindning kunna nyttjas för pensionsuthetalningar. Utskottet, som således inte har niigon erinran mot propositionens förslag om inriittande av
löntagarfondstyrelser. tillstyrker förslaget om en höjning av tilHiggspensionsavgiften med 0,2 procentenheter fr. om. fir 1984. Utskottet tillstyrker
vidare den föreslagna ändringen i lagen om allmiin försiikring. som är en
följd av den föreslagna avkastningsöverföringen till första-tredje fond-
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styreberna. Det anfi.irda innehiir att utskottet av-;tyrker hifall till samtliga
motioner.
Stockholm den I decemh..:r 1983
P<i stH.:ialfiirsiikringsutskottcts viignar
SVEN ASPl.ING

Niirrnrnmle: Sven Aspling tsJ. Nils Carlshamre (ml. Doris Hilvik (',),
Börje Nil~son lsJ. Ralf Lindström (sJ. Lars-Ake Larsson tsJ. Ciullan Lindhlad (m). Flis Andersson (cl. Ulla Johansson Is), Lena Öhrsvik (sl. Siri
Hiiggmark (ml. Karin lsradsson (c), Margö lngvardsson (vpk). Barbro
Nilsson i Visby !ml och Gunhild Bolander !cl.

Avvikande meningar
l. Nils Carlshamre (mJ. Gullan Lindblad <ml. Elis Andersson tel. Siri

Hiiggmark (m). Karin lsraelsson (c). Barbro Nilsson i Visby (mJ och
Gunhild Bolander (c) anser
att den del av utskottets yttrande som börjar p{1 s. 2 med "Enligt
utskottets" och slutar pil s. 3 med "samtliga motioner" bort ha följande
lydelse:
U!skottet vill inledningsvis erinra om att ATP-systemet iir clt fördelningssystem. vilket innebiir att var:ie firs pensionsuthetalningar i princip
skall tiickas av samma ilrs avgifter. Pensionerna är siilcdes inte hernende
av avkastningen fnln AP-fonden. Avgörande iir i sWllet den allmiinna
prnduktionsutveeklingen i landet och diirmed avgiftsunderlagets utveckling. Utskottet anser att den i propositionen föreslagna avkastningen thin
löntagarfnndstyrelserna till ATP-systi:met mi:d 3 '.:;. ri:alt endast innebiir ett
ohetydligt tillskott. Det kan vidare. enligt utskottets mening. befaras att
löntagarfondsförslagd knmmi:r all forsiimra avgiftsunderlaget i liingt större utstriickning iin som svarar mot niimnda avkastning. Enligt utskottet blir
diirför totalefft:kten av löntagarfondsförslaget en urholkning av ATP-systemet, och inte som framhällits i propositionen en förstärkning. Utskottet
vill dessutom framhålla de negativa ekonomiska konsekvenser som löntagarfondsforslaget får för olika kommuner genom ökade ATP-avgifter och
till följd hiirav minskade skatteintiiktcr.
Med det anförda avstyrker utskottet bifall till propositionens förslag
sftvitt det berör utskottets iimnesomräde och tillstyrker si1ledes bifall till
sanHliga motioner. Vad utskottet med hifall till motion 204 yrkande 9
anfört om effekterna av löntagarfondsförslaget på ATP-systemet bör ges
regeringen till kiinna.
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2. Margö lngvardsson (vpk) anför
Viinsterpartiet kommunisterna har i en med anledning av propo~1t1on
1983/84: 50 väckt motion 1983/84: 223 l'lirt:slagit vissa föriindringar i propositionens förslag om löntagarfonder. De i motionen föreslagna ändringarna
berör dock inte de lagförslag i propositionen. som socialförsiikringsutskottet har att yttra sig över. Jag vill dock framhiilla att enligt viinsterpartiet
kommunisternas mening bör den i propositionen föreslagna höjningen av
tilliiggspensionsavgiften med 0,2 C,f, inte avräkn:.is i kommande löneförhandlingar. Partiet avvisar synen på fonderna som ett medel för att ästadkomma en återhållsam lönepolitik. Med det anförda tillstyrker jag propositionens förslag såvitt det berör utskottets iimnesomräde och avstyrker
bifall till samtliga motioner som utskottet har att yttra sig över.
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Bilaga 5

Näringsutskottcts yttrande
1983/84: 5 y
om löntagarfonder (prop. 1983/8..i: 50)

Ti Il .f l11lllls11tsk1111 e I
Finansutskolld har berett niiringsutskottet tillfälle att avge yttranJe
över propo-,iti<lll 198.1/84: 50 om löntagarfi.rnderjiimk motioner med anledning diirav. i Je delar som rör niiringsutskottets bereJningsomrade.
Regeringens förslag i propositionen innebiir sammanfattningwis att ett
belopp av storkboi·dningen 2-2.5 miljarder kronor per ;ir skall under
perioden 1984-1990 tillföras allmiinna pensionsfonden - utöver de medel
som L'nligr nuvarande regler skall ing<I i Jenna - för att i lika delar förvaltas
av fem siirskilda styrelser. beniimnJa llintagarfondstyrelser. med uppgift
alt göra riskbiirande placeringar i svenska aktiebolag och eko1hHniska
föreningar. Oe nytillkommande fondmedlen skall erhiilla-, dels genom en
nyinförd vinstdelningsskatt. dels genom en höjning av tilliiggspensiL111savgiften. Den lagstiftning snm utgör en forutsiittning för medelstillförseln
faller inom skatteutskottets LKh socialforsiikringsutskottets ben:dningsumr{tden. medan utformningen av fiirvaltningsreglerna - i huvudsak samlade
i en formellt sett ny lag med reglemente f1)r allmiinna pensionsfonden - iir
elt iimne för niiringsutskoltet. I sitt yttrande kan niiringsutskottet d,i..:k inte
begriinsa sig rill fr<'1gnr

~om

giiller medelsanviinJningen. Det fiireslagna

sysremet utgör en helhct. Niiringsutskottet finner det ofrilnkomligt alt. om
iin relativt summariskt. beröra iiven inkomstsidan. friimst dit den avsedda
vinstdelningsskatten. Utskoltet utg{ir silledes fri1n den allmiinna motivering varmed föredragande statsri\dets framstiillning inleds.
Av de 25 motioner som har viickts med anledning av propusition.:n
utmynnar 21 i enbart ett yrkande om avslag pä propositionen. Till dem hiir
centerpartiets partimotion 1983/84: 213 och 16 morioner i vilka olika foretriidare för detta parti kritiserar regeringens förslag fri'rn regionala utg~111gs
punkter. I partimotionerna 1983/84: 204 frän moderata samlingspartiet och

1983/84: 224 friin folkpartiet finns utöver avslagsyrkande vissa kompletterande yrkanden. i bada om vissa andra iitgiirder avsedda att forbiiltra
tillgiingen pä riskkapital. i den förra ocksii om kritiska uttalanden av
riksdagen om beriiknade effekter av det system som föresliis i propositionen. Viinslerpartiet kommunisternas partimotion 19113/84: 223 lltmynnar i
en rad krav p{1 mera lfö1gtgiiende förändringar. baserade p{1 "fonder som
ett medel att bryta kapitalets maktkoncentration och utveckla demokratin". Niiringsutskottct har inte tagit upp de tre motioner -

1983/84: 164

(ml. 1983/1-:4: 190 tm) och 1983/84: 219 (c, m. fpl - som helt iignas {it vissa

k,rnstitutionella och riittsliga aspekter pä iirendet. I övrigt omfattas alla
motionerna. utan att mer iin undantagsvis

~lberopas

individuellt. av det

1:!9
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yttrande som näringsutskottet hiir lämnar. Näringsutskottet förutsätter att
den nämnda gruppen av regionalt inriktade motioner mera grundligt granskas av arbetsmarknadsutskottet.
Näringsutskottet har deltagit i sammankomster vid vilka representanter
för ett antal intresseorganisationer p{i finansutskottets inbjudan har framfört synpunkter på regeringens förslag. För egen del har näringsutskollet
kallat företriidare för dels Svenska bankföreningen. dels Föreningen Auktoriserade revisorer till utfrågningar i samhand med ärendets behandling.
Frän Sveriges aktiesparares riksförbund har näringsutskottet mottagit en
skri vd se. ställd ol'.kså till finansutskottet.

Propositionen
Det summariska referatet inledningsvis i detta yttrande vill niiringsutskottet komplettera med följande Översikt över förslag och motiveringar i
propositionen.
En utgängspunkt för regeringen har varit att den svenska ekonomin
befinner sig i kris. En otillfredsstiillande produktionsutveckling tar sig
uttryck i underskott såviil i bytesbalansen som i statsbudgeten. Investeringarna inom näringslivet motsvarar inte vad som krävs för att obalansen
skall hävas. Kapacitetsutnyttjandet i niiringslivet iir lågt, och detta förhfdlande medverkar till att investerings verksamheten sviktar. Arbetslösheten
har ökat. och inflationen är besviirande.
Förutom att kostnads- och lönsamhetsutvecklingen blir tillfredsstiillande
mi:iste, hävdas det. ytterligare tvi! förutsättningar uppfyllas om en varaktig
industriell tillviixt skall kunna siikerstiillas. Nödviindiga bördor och uppoffringar liksom positiva resultat mt1ste fördelas rättvist mellan olika medhorgargrupper. Ett stabilt utbud av riskvilligt investeringskapital m~1ste
tistadkommas. och detta kapital miiste till sin huvuddel ha ett nationellt
ursprung och placeras bngsiktigt i de produktiva och utvecklingsbara
delarna av det svenska näringslivet.
rem motiv för det föreslagna fondsystemet anförs ( prop. del A s. 49).
Dessa överensstämmer viisentligen med dem som uttryckta i punktform
nämns i presentationen (s . .:13) av en rapport. Arbetarrörelsen och löntagarfonderna. vilken lades fram vid socialdemokraternas partikongress [ir
1981. Kortfattat angivna är de fem motiven dessa. (I) Löntagari'onderna
kan. främst genom vinstdelningen. bidra till all motverka en av höga
vinster föranledd kraftig löneglidning. som i sin tur leder till ökad inflation
och försämrad tillväxt. (2) Fonderna kan medverka till all minska de
fördelningspolitiska motsättningarna. 13) R;[dande motsiittningar mellan
kapital och arbete kan minskas till följd a\· att löntagarna genom fonderna
för ett direkt ansvar för riskkapitalets allokering och

anv~indning

samt ett

ökat inflytande i företagen och del i framtida vinster. 141 Fondern;1s intr:ide på aktiemarknaden kan motverka att en höjd eftcrfd1gan pit riskk;1pital
9
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pressar upp kapitalavkastningskravet med påföljd att företagens expansionsförmåga hämmas. (5) Anknytningen till allmänna pensionsfonden innebär en finansiell förstärkning av ATP-systemet till gagn för löntagarnas
ekonomiska intressen.
Den föreslagna vinstdclningsskatten skall tas ut från aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker och ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter.
För varje företag skall i samband med den årliga inkomsttaxeringen fastställas ett underlag för denna beskattning. Genom ett avdrag på antingen
500 000 kr. eller 6 % av företagets lönesumma undantas mindre vinster från
vinstutdelningen. Reglerna för beräkningen av underlaget innebär bl. a. att
hänsyn tas till inflationen. Vinstdelningsskatten - avdragsgill vid nästa års
inkomsttaxering - skall utgöra '.!0%. av underlaget.
Sett över en längre tid beräknas vinstddningsskatten komma att inbringa 1,5-2 miljarder kronor per år. Ett ytterligare tillskott av medel skall
erhållas genom att tilläggspensionsavgiften höjs med 0,2 procentenheter.
Var och en av styrelserna skall fä disponera 400 milj. kr. under kalenderåret 1984 och skall därefter t. o. m. år 1990 som årligt tillskott erhålla ett
belopp motsvarande '.!0000 basbelopp enligt lagen ( 196'.!: 381) om allmän
försäkring. Detta medför - basbeloppet är i år 19400 kr. - att löntagarfondstyrelserna tillsammans får en placeringskapacitet på '.!~2.5 miljarder
kronor per år. Överskjutande skatte- och avgiftsmedel skall förvaltas av
första, andra och tredje fondstyrelserna.
I propositionens rubrik liksom i motiveringen för sitt förslag talar regeringen om löntagarfonder. Detta begrepp förekommer dock inte i lagförslagen. Genom benämningen löntagarfondstyrelse markeras, som lagrådet
har konstaterat (s. 147), att personer som företräder löntagarintressen
utgör en dominerande del av styrelsen. Ordet i fråga är att uppfatta som en
sammansättning av "löntagare'" och "fondstyrelse'". Det som i praktiken
kallas löntagarfond är formellt sett en delfond inom allmänna pensionsfonden.
Den föreslagna nya lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden
ersätter det nuvarande reglementet ( 1959: 293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning. De hittillsvarande bestämmelserna har delvis
omarbetats, och därtill har lagts bestämmelser om löntagarfondstyrelserna
och deras verksamhet. Dessa nytillkomna bestämmelser har därvid samordnats med dem som gäller den för tio är sedan inrättade tjärde fondstyrelsen, vars uppgift är att förvalta den del av allmänna pensionsfondens
medel som hittills har satts av för riskbärande placeringar, huvudsakligen i
aktier. Det belopp som fjärde fondstyrelsen successivt har fått att disponera utgör I 850 milj. kr. De förvärvade värdepapperstillgångarna hade vid
iirsskiftet 198'.!/8J ett nuvärde av ca J650 milj. kr.
För tjilrde fondstyrelsen infördes år 1982 en bestämmelse att fyra femtedelar av de l"ilrvaltadc medlens avkastning skulle överföras till de övriga
fondstyrelsernas fiirvaltning. Regeringen föreslfir nu att det i stället skall
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uppställas ett krav på 3 l/; re:.il förräntning. V:.irje år skall. sedan det
förv:.iltade kapitalet har uppräknats med hänsyn till inflationen. 3 % av
detta överföras till första, andra 01.:h tredje fondstyrelsern:.i med fördelning
dem emellan i förhållande till deras tillskott till Gärde fondstyrelsen. Samma avkastningskrav ställs på löntagarfondstyrelserna. I deras fall skall den
överförda avkastningen dock fördelas lika på de tre fondstyrelserna.
Fjärde fondstyrelsen får placera sina medel i aktier i svenska aktiebolag.
med undantag av banker och försäkringsbolag. och dessutom i bolagens
konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. En ytterligare placeringsmöjlighet föreslås nu tillkomma, nämligen förvärv av utländska aktier. dock högst intill I % av de förvaltade
medlens värde. Denna möjlighet blir specilik för fjärde fondstyrelsen.
Löntagari'ondstyrelsernas placeringar skall ske i aktier i svenska aktiebolag - utan undantag av nilgon kategori - eller i konvertibla skuldebrev etc.
utfärdade av sådana bolag. Dessutom skall för löntagarfondstyrelserna
öppnas möjligheten att plactra medel som riskkapital i ekonomiska föreningar.
I detta sammanhang kan noteras att finansministern (s. 53) aviserar ett
förslag till riksdagen vären 1984 om en ordning varigenom en del av
fondmedlen i särskild ordning skulle kanaliseras till småföretagssektorn.
Avsikten är att ett belopp i storleksordningen 100 milj. kr. skulle avsättas
till en särskild fond, knuten till Sveriges Investeringsbank AB. På olika siill
- t. ex. via invt:stmentbolag eller i form av villkorslån och royaltylän skulle dessa medel därefter komma småföretag till godo. Medelsramen
skulle senare kunna vidgas.
Av aktierna i ett börsbolag får Gärde fondstyrelsen förvärva högst ~tt
många att den uppnår 10 c;;. av röstetalet för bolagets aktit:r. En liknande
begränsningsrt:gel föreslås för löntaga1fondstyrelserna. Andelen av röstetalet i ett bolag får för en sådan styrelse inte uppgå till 8 %. Mo1iveringen
är att allmänna pensionsfondt:ns samlade andel av röstetakt i ett bolag
skall understiga 50 r.+. t:ftersom fondstyrelserna i annat fall skulle få "ett
aktit:innehav som iir så stort att de kan tvingas l<J pä sig ett företagaransvar".
För att kunna hitlla en tillfredsstiillande betalningsberedskap och för att
kunna förvalta fondmt:dlen iindamålsenligt får tjärde fondstyrelsen göra
placeringar - i princip av kortfristig natur - hos riksbanken, annan bank
eiler postgirot. Denna regd föresli:is nu bli ändrad s~t att fondstyrelsen far
siitta in pengar även hos sparbanker och föreningsbanker. Dessutom skall
vissa slags kortfristiga papper - statsskuldväxlar. skattkammarviixlar.
bankcertifikat och förslagscertifikat - kunna utnyttjas som pla1.:eringsobjekt. Samma regler foresl{1s giilla for lön lagarfond styrelserna.
Vad som ger undnlag för benämningen löntagarfond~tyrelse är i fiirsta
hand styrelsens sammansiillning. Styrelsen bör. siigs del i propositionen.
ses som ett organ för att bevaka löntagarnas intressen av en sund ekom1-
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misk utveckling. full sysselsättning och ett ökat inflytande genom mediigande i företagen. En majoritet av ledamöterna skall diirför ha förankring
pa löntagarsidan. I lagför~laget har denna princip omsatls i bcstiimmclsen
att av nio styrelseledamöter minst fem och av fyra suppleanter minst tvii
skall "företräda löntagarintressen". Styrelseledamöterna utses av regeringen. Något författningsreglerat förslagsförfarande. säsom för de i.ivriga
fondstyrelsernas del. har inte ansel!s e1forderligt. Det uttalas i propositionen att det är värdefullt om det i styrelserna också ingtlr personer med
erli1renhet från näringsliv och kapitalmarknad men att nilgon regel härom
inte bör uppställas. Krav på svenskt medborgarskap skall inte gälla för
löntaga1fondst yrelsemas ledamöter.
En annan regel säger att vid utseendet av ledamöter och suppleanter
skall tillses att löntagarfondstyrelserna får en regional anknytning. Denna
skall komma till uttryck i rekryteringen. Däremot innebär den inte, framhålls det. all styrelsens placeringar skall vara begränsade till eller särskilt
inriktade på aktier i företag inom en viss region. En indelning med en
region i norra Sverige, två i Mcllansverige samt en i västra och en i södra
Sverige skisseras. Någon formell eller strikt geogrnlisk avgränsning av de
fem regionerna är inte nödvändig. anser regeringen.
En ytterligare omständighet som ger underlag för beteckningen löntagarfondstyrclse är att det införs regler enligt vilka löniagarfondstyrelserna blir
skyldiga att pä begäran av lokala fackliga organisationer i viss utsträckning
överlåta åt dem att utöva rlisträtt för aktier som fondstyrelsen innehar. Det
giillcr då organisation cllcr organisationer vid ifn!gavarande bolag eller
dotterbolag till detta. Rösträttsöverlttlelsen skall omfatta hiilften av innehavda aktiers röstetal. Siirskilda regler finns för det fallct all mcr iin en
organisation gör anspråk pä att fä överta ri.istriitt för vissa akticr. Överl(1telsen görs för ett iir i sänder. Det nu angivna systemet iir en vidareutveckling av det som gäller för fjärde fondstyrelsens del. Enligt en spccialbe~thmmclse - 9 kap. 2 ~ - i akticbolagslagen I 1975: 13851 fär t}iirdc fomlstyrelsen. när den innehar aktier i visst aktiebolag, besluta om .bemyndigande
for ett eller flera ombud. som föreslagits av facklig organisation mcd
medlemmar anställda hos bolaget. au utöva rösträtt för aktierna vid holagsstiimma. Denna bestiimrnelse i aktiebolagslagcn föresliis f. ö. nu bli
anpassad till situationen mcd tlcra aktieförvaltande styrelser i allmiinna
pensionsfonden.

Motioner

Innan niiringsutskottet i det följande redovisar sill stiillningstagande i
iirendet liimnar uhkottct hiir en kortfol!ad redogörelse för argumentationen i de motioner som behandlas.
Partimotionerna 198.1/84: 204 lml. 1983/84: 213 (cl och 1983/84: 224 lfpl
upplas till sina huvuddelar av en kritisk genomgfing av regeringens - i det
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föregiiende refererade
motiv för det förslag som har lagts fram. (])
Urrfattningcn att förslagets genomförande skulle hidra till att dämpa löncutvecklingen och bli till stöd för en solidarisk lönepolitik betecknas som
orealistisk. Det finns. betonas det. inga vetcnskarliga belägg för att extra
vinstskatter skulle hålla tillbaka vare sig löncglidning - snarare skulle
motsatsen hli fallet - eller centrala lönekrav. (2) Motionärerna frånkänner
vidare löntagarfondssystcmct dess uppgivna fördelningspolitiska effekt.
Andelen aktier i hushtillcns samlade förmögenhet iir ringa. framhåller de.
Om löntag:arfondstyrelser hörjar köpa aktier av enskilda aktieägare leder
detta till en ökad koncentration av aktieägandet i stiillet för den spridning
som vore önskviird. OJ När det gäller löntagarinflytandet hävdas att de
fackliga organisationerna får en duhbelroll i sin bevakning av å ena sidan
lokala önskemål om syssclsiittning: och anställningstryg:ghet. å andra sidan
det avkastning:skrav som måste styra löntag:arfondstyrelscrnas placeringar. Motionärerna ser också en fara i att en avsevärd makt kommer att
koncentreras hos fackliga och rolitiska ledare utan erforderlig förankring i
breda mcdl.emsgrupper. Genom löntagarfondstyrelserna kan. hävdar de
vidare. en rad stora företag: på kort tid komm~·. under facklig dominans:
särskilt gäller detta om styrelserna agerar gemensamt. (4) Nf1gon brist på
riskkapital som behöver täckas existerar inte, menar motionärerna. De
tillbakavisar påståendet att det skulle finnas lönsamma industriprojekt som
omöjliggörs av att investeringsmedcl saknas. Införandet av en vinstdelningsskatt skulle emellertid medföra att ekonomiska resurser dras bort
från de lönsamma företagen och skulle diirigenom få en negativ effekt på
investeringsbcnägenheten. !5) Löntagarfondstyrclsernas tillskott till pensionsutbetalningarna skulle bli ringa - mindre än I % av de totala utbetalningarna per år. Därtill kommer. framhftlls det. att pensionernas storlek
inte är beroende av avkastningen från allmänna pensionsfonden. Genom
en negativ verkan på det svenska näringslivet i stort kan löntagarfondssystemet emellertid på längre sikt undergräva pensionsbctalningsförmågan.
anför motionärerna.
I en av partimotionerna, 1910/84: 204 lm). ägnas också uppmärksamhet
ät ett av dess upphovsmän noterat sjätte motiv för löntagarfonder. nämligen att fondernas existens skulle motverka spekulation. Hfavid avvisas
tanken att löntagarfonderna skulle påverka den s. k. transaktionsckonomin. A ven de måste, säger motionärerna, köpa och sälja aktier med största
möjliga vinsiför att kunna uppnå den realavkastning som krävs.
Förslaget om kollektiva löntagarfonder står inte i överensstämmelse
med de grundläggande förutsiittningarna för en effektiv marknadsekonomi.
uttalas det sammanfattningsvis i denna motion. Tvärtom skulle det resultera i en utveckling som leder bort friin marknadsekonomin. Agandet och
kapitalförvaltningen i svenskt näringsliv skulle radikalt kollektiviseras och
omstruktureras. Viljan och förmågan till investeringar. risktagande och
nyctahlcringar skulle minska hos både sm[i och stora företag. Denna pas-
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su~

torde ås\ ftas när motionärerna yrkar att riksdagen som sin mening
skall ge regeringen till känna vad de har anfört om löntagarfonderna~
effekter på näringslivets utveckling.
I övrigt pläderas i samma motion för olika åtgärder som kan främja ett
spritt. personligt. frivilligt ägande av bl. a. aktier. Flera motionsyrkanden
som niirmast rör beskattningen anknyter till detta resonemang.
Aven i centerpartiets partimotion 1983/84: 213 kompletteras kritiken mot
löntagarfondsförslaget - dock utan något särskilt yrkande - med förslag
om andra åtgärder. Rl. a. nämns förbättrade förutsättningar för kooperativt ägande. införande av företagsanknuten individuell vinstdelning och
inrättande av privata investeringskontor.
Folkpartiet avslutar sin partimotion 1983/84: 224 med ett förslag till
maktspridning. Åtgärder för att främja ett spritt aktieägande. uppmuntran
av vinstandelssystem. skydd för småspararna på börsen. stimulans för
sparandet och slopande av den graderade rösträtten när det gäller nya
aktier hör till komponenterna i det program som läggs fram i motionen.
Förutom den sista punkten gäller de yrkanden som framställs olika ändringar i skattclagstiftningen.
I motion 1983/84: 218 av Erik Hovhammar m. Il. (m. c. fp) avstyrks
regeringens förslag på grundval av ett resonemang om väntade negativa
verkningar på småföretagen om löntagarfondsförslaget genomförs. Genom
löntagarfondstyrelserna kommer. säger motionärerna, delar av makten i de
större företagen att koncentreras till företrädare för de fackliga organisationerna. Detta hotar att allvarligt rubba de mindre företagens möjligheter
att konkurrera. anförs det, och hotar att avsevärt försvåra nyetableringen
av sm<lföretag. Dessa farhagor är grundade på motionärernas uppfattning
att man inom stora delar av den fackliga rörelsen hyser en negativ inställning till fri företagsamhet. Krav på etableringskontroll och blockad mot
enmansföretag som vägrar att teckna kollektivavtal niimns som belägg för
detta.
De inledningsvis nämnda regionalt inriktade motionerna från centerpartihåll - 1983/84: 189. 191. 205-212. 215-217 och 220-222 - utmynnar
alla i yrkande om avslag på propositionen. Motiveringen är av växlande
omfattning. I många fall redovisas ett särskilt för ändamålet framtaget
siffermaterial. Argumentationen är samstämmig. Genom vinstandelsskatten och höjningen av tilläggspensionsavgiften frantas de berörda regionerna medel som skulle kunna användas för produktiva investeringar. Näringslivets struktur i dessa län gör det osannolikt att motsvarande medel
skulle komma tillbaka gennom satsningar från löntagarfondstyrelsernas
sida. Kommunernas skatteunderlag minskar ocksa. Resultatet blir en ökad
centralisering av företag och resurser till nackdel för de regioner som
motionärerna representerar.
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l vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1983/84: 223 sägs inledningsvis att arbetarrörelsen borde verka för ett fondsystem som kan vara
ett redskap för en samhällelig förändring, vägledd av jämlikhetens och
demokratins ideer. Den hittillsvarande diskussionen om löntagarfonder
har, konstateras det, lett till en viss ideförskjutning inom socialdemokratin. Den kapitalistiska maktkoncentrationen ifrågasätts nu på ett annat sätt
än tidigare. Samtidigt finner motionärerna emellertid att socialdemokraterna har ändrat sitt ursprungliga fondförslag på sådant sätt att det inte längre
skall framstå som lika utmanande för borgerligheten. Tanken att löntagarfonder skall tjäna till att hålla tillbaka löneutvecklingen och därmed motverka inflationen avvisas bestämt av motionärerna, som menar att regeringen ger uttryck för en felaktig och borgerlig syn på inflationen. Regeringen kritiseras också för att ha övergivit uppfattningen att fondernas roll
skall vara att bryta den kapitalistiska maktkoncentrationen. Fonder som
väsentligen blir delägare med minoritetsposter och som bedriver en planeringspolitik helt på den kapitalistiska aktiemarknadens villkor kan inte
förändra utvecklingen i de arbetandes intresse, uttalar motionärerna. Fonderna borde i stället sättas in i en strategi som syftar till en socialistisk
samhällsomvandling. I motionen krävs att fondmedlen skall satsas utifrån
samhällsekonomiska kalkyler och överväganden. Fonderna bör ha ett
uttryckligt uppdrag att var och en i sin region främja regionens näringsliv.
Deras medel måste kunna användas för att stödja löntagarkollektiva företag och nya samhälleliga industrier. Deras inflytande måste utnyttjas för
att motverka transnationalisering och industriutflyttning. Löntagarfondstyrelserna bör, menar motionärerna. t. v. väljas av riksdagen; såsom
enligt regeringens förslag skall emellertid majoriteten ha förankring hos
löntagarna. Företagens bidrag till fonderna skall inte avräknas i avtalsrörelserna.
Avslutningsvis skisseras i motionen ett annorlunda utformat fondsystem
med udden riktad mot storfinansens makt. Det förutsätter en vittgående
nationalisering och en ändrad skatte- och fördelningspolitik. Systemet
skall bestå av samhällsfonder - en central fond och 24 länsfonder kombinerade med lokala fackliga investeringsfonder. Samhällsfonderna
skall inriktas på genomförande av ett långsiktigt program för nyindustralisering i nationell skala. De skall sättas in främst på att utveckla den
offentligägda och kooperativa industrin. Fonderna skall främja en i olika
angivna avs.eenden positiv teknik. De skall medverka till upphävande av
skillnader mellan olika regioner och till rehabilitering av krisdrabbade
industrier. Medel ur samhällsfonderna skall kunna användas för uppbyggande av lokala investeringsfonder som kan möjliggöra viktiga insatser på
de lokala arbetsplatserna.
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~äringsutskottet

Regeringens förslag i propositionen om löntagarfonder måste. såsom har
antytts inledningsvis i detta yttrande. förstås och bedömas som en helhet.
N~iringsutskottets uppgift i sammanhanget iir i första hand att granska den
föreslagna organisationen. inkl. reglerna för placering av fondmedel. Diirvid aktualiseras viisentliga näringspolitiska fr:igor rörande dels företagens
försörjning med riskkapital. dels maktförhållanden inom näringslivet. Vid
sin hehandling av ärendet kan näringsutskottet emellertid inte underlåta att
också heakta från vilka källor och i vilken ordning medel skall tillföras
fondsystemet och vilka ekonomiska och sociala verkningar uttaget av
dessa medel kan få.
I den föregående redogörelsen har lämnats en summarisk framstiillning
av de fem motiv för förslaget om löntagarfonder som framförs i propositionen. Dessa motiv har. såsom också framgår av referatet, på ett effektivt
sätt vederlagts i partimotionerna 1983/84: W4 !ml. 1983/84: 213 (c) och
1983184: 224 (fp).
Det är två element i regeringens förslag som kritiken med rätta särskilt
har riktat in sig på. Det ena är den vinstdelningsskatt som skall tillhandahålla en stor del av underlaget för löntagarfondstyrelsernas placeringar.
och det andra är den fackliga dominans i näringslivet som hlir ett resultat
av att dessa styrelser införs.
Det grundHiggande argumentet mot vinstdclningsskatten är att den från
de vinstgivande företagen drar undan medel som horde få anviindas och
normalt skulle fä användas för investeringar i dessa företag. Som understryks i de tidigare nämnda regionalt inriktade motionerna från centerpartihi1ll kommer även hela regioner att på detta sätt herövas produktiva
reo;urser som knappast återkommer till samma regioner i form av placeringar fran löntagarfondstyrelsernas sida. Resultatet blir. som motionärerna framhåller. en centralisering av företag och resurser med starkt negativa
följder i regionalpolitiskt hänseende.
Utan att gå närmare in på de problem som sammanhänger med beräkningen av den nya skatten vill näringsutskottet påtala att det inte föreligger
m\gon analys av vilka verkningar skatten kan fii på företag i olika hranscher och med olika slags kapitalstruktur. Uppenhart iir att regeln om en
realvinstbeskattning av vinst över ett frihelopp av 500000 kr. eller 6({ ·av
företagets lönesumma icke verkar neutralt utan får en rad oönskade konsekvemer. Byggnads-. fastighets- och skogsföretag torde. vilket Föreningen
Auktoriserade revisorer har demonstrerat för utskottet. utsiittas för icke
hewiirande effekter av den nya skatten. En i och för sig lovvärd

av~edda

konkurrensneutralitetsprincip har medfört att även ekonomiska föreningar. sparbanker och ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter. företag som inte
friim~t

har ett vinstsyfte. har upptagits i den kategori som drabbas av
vinstdelningsskatten. '.'vled dessa påpekanden har näringo;utskottet velat
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klargöra att förslaget om vinstdelningsskatt liimnar rum for allvarliga anmiirkningar fr<in niiringspolitisk utgi:ingspunkt.
Sft li:\ngt har uppmiirksamheten riktats 1Til1t inkomshidan i liintagarfondssystemet. Genom en principiellt tvivelaktig specialdestination hamnar
vinstdelningsskattemedlcn inom den sektor av allmiinna pensionsfonuen
som de föreslagna löntagari'ondstyreherna skall fiirvalta. Niiringsuhkottet
vill framh{1ll;; det anmiirkningsviirda i att skattemedel i betydande utstriickning liimnas att disponeras av organ som vi-;serligen formellt har tilbath av
staten men som till följd av flertalet. ledamöters intresseanknytning kommer att verka enligt principer som staten inte riider i.iver.
Genom de möjligheter som liintagarfondstyn:lserna för att tillsammans
förviirva relativt sett mycket betydande andelar av olika företag banas viig
för en kraftig förändring av ägar- och maktförh{dlandena inom niiringslivet.
Klart iir att de fackliga organisationerna p{i detta siitt fftr en dubbclroll som
skapar problem i framtiden. Del professionelli1 inslaget i företagens ledning
torde komma att försvagas. vilket inte kan undg~I att p;\verka rörelseresultat och utvecklingsmöjligheter. I propositionen hiivuas pi1 ett orealistiskt
siitt all den hegriinsningen att allmiinna pensionsfondens fjärue fondstyrelse och löntagarfondstyrelserna tillsammans inte for förvärva fullt 50'.;;
av röstviirdet i ett aktiebolag medför att dessa organ inte kommer att ta på
sig ett företagaransvar. I sjiilva verket kommer givetvis löntagarfond styrelsernas representanter trots den angivna hegriinsningen att i rrninga fall
erhålla en dominerande stiillning i ett företag. Detta innebär ett systemskifte inom niiringspolitiken som miistt: fft återverkningar hl. a. r<I nyetableringen av företag. pii de befintliga fiiretagens utvecklingsplanering och pil
rekryteringen till ledande poster vid företagen.
Vissa konsekvenser för de smii företagen av regeringens förslag har
belysh i motion 1983/84: 218 <se avsnittet Motioner). Niiringsutskottet
delar de farhtigor betriiffande smMiiretagens situation i ett löntagarfondssamhiille som kommer till uttryck diir.
Samtidigt med att dörren iippnas för en längtgående kollektivisering av
näringslivet genomfi)rs en nedrustning av de.t system som under de senaste
åren har lett till en kraftig spridning av aktieägandet. Härav följer ytterligare negativa effekter.
Regeringen deklarerar i propositionen sin anslutning till marknadsekonomins princip. Det är visserligen sant att marknadssystcmet i utg<lngsläget alltjämt bildar ram för det svenska näringslivet. I realiteten innebär
emellertid ett genomförande av förslaget om löntagarfonder ett steg bort
från en verklig marknadsekonomi. det ekonomiska system som har utgjort
grundvalen för välståndsutvecklingen i viirt land.

Pi\ här angivna grunder avstyrker näringsutskottet regeringens förslag i
proposition 1983/84: 50. Sitt avvisande av förslaget bör riksdagen beledsaga med ett sådant uttalande om liintagarfondernas effekter på niiringslivets utveckling som har föreslagits i motion 1983/84: 204 (ml.
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I de herörda partimotionerna finns en rad förslag till {1tgärder för att
friimja hl. a. en spridning av det personliga aktieägandet och en företagsanknuten individuell vinstdelning. Förslagen hör hemma inom andra utskotts
heredningsom61den. Näringsutskottet inskriinker sig till att allmänt framh~'illa vikten av sådana reformer som det hiir är fråga om.

I enlighet med sitt siirskilda uppdrag har näringsutskottet närmare granskat regeringens förslag till lag med reglemente för allmänna pensionsfonden. Det stiillningstagande av riksdagen som utskottet föreslår innebär att
detta lagförslag saknar aktualitet. I de hittills behandlade partimotionerna
berörs det inte niirmare. Niiringsutskottet vill emellertid nämna att en
granskning av lagförslaget ger underlag för ytterligare en rad kritiska
synpunkter på löntagarfondsförslaget. Oklarheten beträffande den niirmare innebörden av löntagarfondstyrel5ernas regionala anknytning iir ett
exempel på detta.
För fjärde fondstyrelsens del innehåller lagförslaget vissa nya detaljbestiimmelser som inte har något direkt samband med löntagarfondstyrelsernas tillkomst. De omfattas liksom lagförslaget i övrigt av det avslagsyr-·
kande som framstiills i de flesta motionerna och som näringsutskottct här
har anslutit sig till. I sak föranleder de emellertid knappast några erinringar. Regeringen bör framlägga förslag om att de nu avsedda bestämmelserna
skall införas i reglementet ( 1959: 293) ang[1ende allmänna pensionsfondens
förvaltning.
Av de värderingar som nliringsutskottet här har redovisat följer att
ut skottet avstyrker samtliga yrkanden i vänsterpartiet kommunisternas
partimotion 1983/84: 223.
Stockholm den 2 december 1983
Pi1 niiringsutskottets vägnar
NILS ERIK WÄÄG

Niirn1ra11de: Nils Erik Wååg (s). Tage Sundkvist (c). Erik Hovhammar
Sten Svensson (ml. Olof Johansson (cl. Wivi-Anne Radesjö (s). KarlErik Hiill ts). Per Westerberg (m). Christer Eirefelt (fpl. Jörn Svensson
tvpkl. Birgitta Johansson <si. Per-Richard Molen <ml. Sivert Andersson (s)
och Bo Finnkvist (s).
(m).

Avvikandc meningar

I. Nils Erik Wååg. Wivi-Anne Radesjö. Karl-Erik Häll. Birgitta Johansson. Sivert Andersson och Bo Finnkvist <alla s) anser att yttrandet under
rubriken Näringsutskottet bort ha följande lydelse:
Regeringens förslag - - - (=utskottet) - - - kan få.
I den föregående redogörelsen har lämnats en summarisk framställning
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av de fem motiv för förslaget om löntagarfonder som framförs i propositionen. Tv[1 av dessa hänför sig till de nyss niimnda fr{1gorna om försörjning
med riskkapital och om maktförhållanden. Men iiven de övriga har intresse
från näringsutskottets utgångspunkt. Utskottet vill göra följande kommentarer.
Den föreslagna vinstdelningsskatten diskuteras i moderata samlingspartiets. centerpartiets och folkpartiets partimotioner endast som en p{tlaga
vilken medför hl. a. att '"expansiva sm{iföretag driineras pii vinstmedel ..
tmot. 1983/84: 204l. Efter att fullt riktigt ha konqaterat att företagsvinster
utgör en hetydelsefull has för ytterligare investeringar i företagen tycks
motioniirerna dra den felaktiga slutsatsen att en reduktion av andelen
vinstmedel man får behälla inom företaget måste leda till minskade investeringar. Regeringens förslag utgår i stillet frän uppfattningen att vinstnivån utan vinstutdelningsskatt kan bli s~i hög att det finns risk för en kraftig
löneglidning och även för skärpta fördelningspolitiska motsiittningar.
Dessutom är det uppenbart att de genom vinstdelningsskatten hopsamlade
vinstmedlen med större säkerhet kommer att anviindas för produktiva
investeringar än vad fallet skulle ha varit om de hade fött kvarstanna inom
de företag där de genererats.
I de tidigare niimnda regionalt inriktade motionerna fr;in centerpartihäll
är en huvudpunkt i argumentationen att de berörda regionerna genom
vinstdelningsskatten berövas produktiva resurser som knappast återko"mmer till samma regioner i form av placeringar frän löntagarfond styrelsernas
sida. Aven i detta fall finns det anledning att påpeka att det iir tvivel
underkastat om ett uteblivande av vinstdelningsskatten skulle resultera i
större investeringar hos de vinstgivande företagen. Motionärerna tycks
ocksi·i undervärdera möjligheten av att löntagarfond styrelsernas satsningar
kan få en positiv regionalpolitisk effekt. En

~ådan

centralisering av företag

och resurser som motionärerna befarar är ingalunda niigon självklar konsekvens av de placeringar som görs av lönti1garfondstyrelser med regional
anknytning. I detta sammanhang vill utskottet erinra om regeringens avsikt
- redovisad i det föregående under rubriken Propositionen - att en
särskild fond på 100 milj. kr. skall inrättas för kapitaltillskott m. m. till
småföretag.
Vid sidan av vinstdelningsskatten är de fackliga organisationernas inflytande genom löntagarfondssystemet i särskilt hög grad en angreppspunkt
för systemets motståndare. I motion 1983/84: 218 !m. c, fpl framställs
dessa organisationer rent av som ett hot mot fri företagsamhet, på det
sättet att ett ökat fackligt inflytande i storföretag skulle .. allvarligt rubba de
mindre företagens möjligheter att konkurrera ... Enstaka möjligen diskutabla åtgärder från fackligt håll kan enligt utskottets mening inte pä något
sätt rättfärdiga den negativa bedömning av fackliga värderingar och aktiviteter som kommer till uttryck i den nu berörda motionen.
I de tre mot löntagarfonder oppositionella partimotionerna framställs ett
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okat li1nlal!arint1ytamk i företagen via liintagarfondstyrelserna som en
allvarlig ri'k för niiringslivet. 1-WrviJ presenteras tv{t svärförenliga hothilder. Enliµt den ena skulle en rad av de mest framgAng-;rika börsföretagen <ir 1990 i realiteten domineras av löntagarfondstyrelserna. Enligt den
andr;1 ,kulle en 'tor del av fondmedlen komma att satsas p{i mer eller
mindre niidlidande företag. t. ex. ··förlustföretag med en förstelnad struk-

tur"" !mot. 19l(VX4: 2131: Niiringsutskottets hediimning iir att ingendera av
dc ... '<L cVl:ntualitetcr kommcr att intriiffa. Den viilbefogadc frammarsch för
h'intagarintrcssena som reformen innchiir kommer. med de formella och
bk\iska bcgr~insningar \\\m -..kall g[illa. inte att leda till n~tgra drastiska
fiiriindringar. Niiringsutskottet instiimmer pi\ denna punkt med vad föredragande

sta\'.r~1dct

uttalar i propositionen h. 54):

u·1ntagarfonderna kommer när de nått sin maximala storlek att sammanlagt inncha 5-10'.·-; lav riistinOytandetl i de svenska börsnoterade företagen. fiirviss\l hör detta innehiira en iigarposition som ger dem möjlighet att
uppfylla en viisentlig roll som deliigare i m{inga av de svenska produktionsföretagcn. Det iir ocksi't min övertygelse att de på sikt kommer all vinna ett·
allmiint fiirtroende och att de p{1 ett aktivt sätt kommer att ta ansvar för.
och medverka till att utveckla det svenska näringslivet. De ska dock inte,
och de instruktioner nch den medelsram som de tilldelas omöjliggör, all de
ens kommer i niirheten av att kunna dominera över alla övriga iigare.
Diirför måste liintagarfonderna ta sitt ansvar och utöva sin iigarroll i
s;unverkan med andra iiga.re och iigargrupper.
Regeringen deklarerar i detta sammanhang sin anslutning till marknadsekonomins princip. Genom att minska de fördelningspolitiska konflikterna
och mot verka maktkoncentrationen i näringslivet kommer löntagarfonderna att stiirka marknadssystemets ställning. anförs det härvid. Löntagarfonderna förutsiitter ett marknadssystem. eftersom de inte kan fungera
utan en öppen och livaktig marknad för riskkapital, sägs det också i
propositionen. Niiringsutskottct instämmer i regeringens uttalanden om
löntaga1fonderna och marknadsekonomin.
[Xirmed har niiringsutskottet också på ett övergripande siitt tagit ställning till viinsterpartiet kommunisternas partimotion 1983/84: 223. Den syftar. som framgär av referatet i det foreg~iende. till en samhiillsomvandling
som innehiir ett avsked från marknadsekonomin. Näringsutskottet ser
liksom motioniirerna [löntagar]fonder som "ett medel att hryta kapitalets
maktkoncentration och utveckla demokratin'·. Fonderna bör emellertid
därvid verka inom ramen för ett successivt förbättrat marknadsekonomiskt system. Yrkandena i motion 1983/84: 223 (vpkl avstyrks med vad nu
har sagts.
Den inledande redogörelsen för propositionen innefattar en tämligen
detaljerad presentation av den föreslagna nya lagen med reglemente for
allmiinna pensionsfonden, vilken är den författning som i huvudsak skall
regkra löntagarfondstyrelsernas organisation och verksamhet. Förutom
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innehållet i de tlt!sta bestämmelserna om allmänna pensionsfondens ljiinle
fondstyrelse och om löntagarfondstyrelserna har vissa viisentliga motivuttaland1:n återgivits. Niiringsutskottct har ing1:nting all erinra ll1Llt lagför-,laget och tillstyrkt:r det silledes.
Näringsutskottet noterar till sist att lagförslaget för fjiirde fondstyrelsen'i
del innehåller vissa nya detaljbestiimmelscr som inte har n[igot direkt
samband med löntagarfondstyrelsernas tillkomst. Hit hör en bestämmelse
som ger fondstyrelsen möjlighet att göra hegriinsade placeringar i utliindska aktier och en annan som öppnar nya vägar för dess kortfristiga placeringar av likvida medel. rrån motioniin:rnas sida har, vilket synes naturligt, inga invändningar riktats mot de nu niimnda hestiimmelserna. Dessa
omfattas emellertid liksom lagförslaget i övrigt av det avslagsyrkande som
framställs i de flesta motionerna.
2. Jörn Svensson (vpk) anser att yttrandet under rubriken Niiringsutskottet bort ha följande lydelse:
Regeringens förslag - - - (=utskottet) - - - kan fil.
I den föregående redogörelsen har lämnats en summarisk framställning
av dt: fem motiv för förslaget om löntagarfonder som framf1)rs i propositionen. Som niirmare belyses i motion 1983/84: 2:!3 ( vpk) iir det en liing serie
av successiva tonviktsförskjutningar som slutligen har lett fram till denna
utformning av socialdemokraternas argumentation för löntagarfonder. I
första hand betonas nu att det är fråga om att hålla tillbaka löncutvecklingen och minska de fördclningspolitiska motsiittningarna. Löntagarfondsfrägans maktaspekt har skjutits i bakgrunden. Det siigs ingenting om att
fonderna skall vara till för att bryta den kapitalistiska maktkoncentrationen. De lönarbetande förutsätts engagera sig för att i allt väsentligt försvara dl.!! nuvarande systemet.
De lönarbetandes verkliga intresse gäller en ekonomisk ut veckling som
ser till nationella, samhällsekonomiska behov. inte till det enskilda företagets profit. För en siidan ut veckling kan fonder spela en viktig roll. men de
måste di! sättas in i en strategi som syftar till en socialistisk samhiillsomvandling. De fonder som regeringen foreslär innebiir en fortsatt utbyggnad
av den verksamhet som nu bedrivs av allmiinna pensionsfondens ljiirde
fondstyrelse. Det är bra att en inte obetydlig del av aktiekapitalet i samhället på det sättet dras undan från storfinansens direkta kontroll. Men vad
som borde eftersträvas är en systemförändring. De nya fonderrni miiste ffi
en inriktning som direkt främjar de arhetandes intressen.
Ett grundläggande krav är dä att fondernas satsningar skall göras utifrän
samhiillsckonomiska och icke sniivt företagsekonomiska kalkyler. Den
regionala förankring som föresläs i propositionen måste ta sig uttryck
ocksä i att varje fond uttryckligen far i uppdrag att friimja niiringslivl!l i sin
region och sålunda bidra till regional balans. Löntagarkooperativa företag
och nya samhälleliga industrier hör särskilt stödjas. medan transnationali-
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scring av niiringslivet och utflyttning av industriföretag fran Sverige aktivt
m[lste motverkas. Till Jess att fr;igan om hur fondstyrelserna ~kall väljas
har prövah niirman.: hör det ankomma pa riksdagen, inte på regeringen, att
utse ledamöter i styrelserna. Liksom enligt regeringens förslag bör diirvid
giilla att en majoritet av ledamöterna skall företräda löntagarintressen.
Tanken att löntagarfonderna skall fungera som ett instrument för att åstadkomma återhälbamhet frän Je lönarbetandes sida i avtalsrörelserna maste
definitivt överges. Under förutsiittning att löntagarfonustyrelsernas verksamhet far den inriktning som här har angetts tillstyrker utskottet regeringens l\irslag i huvudsak. Den föreslagna lagen med reglemente för allmänna
pensionsfonden hör emellertid Lindra~ med hänsyn till vad utskottet här har
sagt. 31 ~ hör fö den lyuelse som framgär av lllternMi1·t ji>rslag i det
följande:

Regl'l"i11gl'11.1 ji"irslllg

Altanatii•t .fi"irslag
-~I ~

Varje löntagarfondstyrelse - - - fyra suppleanter.
Regeringen förordnar ledamöter
Ri/.:sdllgen förordnar ledamöter
och suppleanter.
och suppleanter.
Ledamöter och - - - regional anknytning.
Det rilr ankomma pi\. konstitutionsutskottet att föreslfl närmare bestämmelser om hur valen av löntagarfond styrelser skall gå till.
Reglerna i 37 ~ om begriinsning av fondernas riitt att förviirva aktier i ett
aktiebolag hör slopas inte bara för liintagarfondstyrelsernas utan också for
ljärde fondstyrelsens del. Paragrafen kommer således att kunna utgii helt.
Utöver dessa ändringar bör regeringen snarast föreslå mera genomgripande iindringar sil att reglementet kommer att fullt ut motsvara de principer som utskottet har angett.
Riksdagen bör vidare hos regeringen begära förslag till ett system med
samhällsfonder. kombinerade med lokala fackliga investeringsfonder. allt
enligt de riktlinjer som skisseras i motion 1983/84: 223 (vpkl och har refererats i det föregi'1cnde.
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Bilaga 6

Arbetsmarknadsutskottets yttrande
1983/84: 1 y
över proposition 1983/84: 50 om löntagarfonder jämte motioner

Till finansutskottet
Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig
över proposition 1983/84: 50 om löntagarfonder jämte motioner. De motioner arbetsmarknadsutskottet berör i det följande är 189, 191, 204-213,
215-217 samt 220-224. Utskottet tar inte upp motionerna 190. 164, 214,
218 och 219. Arbetsmarknadsutskottet begränsar sitt yttrande i det följande till de delar av proposition och motioner som har anknytning till
utskottets ansvarsområden. Det gäller förslagens betydelse för utvecklingen på arbetsmarknaden i stort, effekterna på medbestämmandet i arbetslivet och inverkan på den regionala utvecklingen. Arbetsmarknadsutskottet
får med anledning härav anföra följande.

Löntagarfonderna och sysselsättningen
Meningarna går starkt isär mellan propositionen och motionerna från de
skilda partierna när det gäller löntagarfondernas effekter på sysselsättningen.
I propositionen anförs att löntagarfonderna är ett betydelsefullt moment
i restaureringen av den ekonomiska politiken. Ett viktigt inslag i denna
politik är att åstadkomma en hög och jämn sysselsättning. Syftet med
fonderna är bl. a. att stimulera sysse~sättningsutvecklingen. En varaktig
industriell tillväxt förutsätter enligt propositionen ett stabilt utbud av riskvilligt investeringskapital. Huvuddelen av kapitalet hör ha en liingsiktig
inriktning, ha ett nationellt ursprung samt riktas mot de produktiva och
utvecklingsbara delarna av svenskt näringsliv.
Moderata samlingspartiet anför i motion 204 att med den omläggning av
politiken som de borgerliga partierna genomförde i slutet av 1970-talet och
som ledde till ökade företags vinster och ökat sparande i aktier är marknaden väl försö1jd med riskkapital. Löntagaifonderna innebär inte någon
ökning av riskkapitalsparandet eftersom fonderna huvudsakligen skall finansieras genom beskattning av företagens riskkapital. Att dränera företagens vinstmedel ökar inte kapitaltillgången. Fonderna får enligt moderata
samlingspartiet en negativ effekt på sysselsättningen. Genom det politisktfackliga inflytandet i löntagarfondernas styrelser kommer fonderna med all
säkerhet att söka motarbeta strukturomvandlingen i en kortsiktig strävan
att rädda befintliga jobb. Med en sådan politik försämras dynamiken i
näringslivet ytterligare och industristrukturen blir enligt motionärerna
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iinnu mer för~1ldrad. Vidare framh{1lls att det ;ir de mest lönsamma företagen SLllTI warar för sysselsiittningsökningen och att det iir just dessa framtidsföretag som skall hetala huvuddelen av fondernas upphyggnad. Enligt
motionen-riider ingen tvekan om att fondförslaget leder till ökad arbetslöshet.
Centerpartiet anför i motion::! I~ att ett av de mest karakteristiska dragen
i hela den nu drygt IO-ariga löntagarfondsdehatten har varit att argumenten
for fonder har skiftat allteftersom vad som fiir tillfället varit mest aktuellt i
den ekonomisk-politiska dehatten. Detta tyder antingen pii att det inte
finns nägra hiirande argument för fonderna. eller att det avgörande argumentet iir siidant att man av politiska skiil anser det nödviindigt att omge
det med diverse rökridäer.
1-!uvudfriigan iir enligt motionen vem som skall ha makten i företagen.
Löntagarfonderna kommer, siigs det. leda till koncentration av makt till
fackfiireningsrörelsen som kommer att leda till pillaglig förändring av viirt
ekonomiska system i centralistisk, kollektivistisk och SLll:ialistisk riktning.
LO har redan den helt dominerande fackliga makten i Sverige. Under de
perioder landet har en socialdemokratisk regering förenas redan i dag den
fackliga och politiska makten. Till detta skulle nu ncbil komma en direkt
makt över niiringslivet.
Motionärerna menar vidare att fonderna inte fiir de positiva effekter pil
syssclsiittningen som anförs i debatten. Även de företag som g;ir bra och
diirför kunnat nyanstiilla kommer att fä försiimrade möjligheter genom att
de tvingas inbetala stora summor till fonderna. I värsta fall kan fonderna
hli ett system for att slussa pengar fdn framg~ingsrika företag med expansionsmöjlighetcr till kroniska förlustföretag diir sysselsiitlningen i liingden
aldrig kan b1:varas.
Folkpartiet tar i motion ::!::!4 upp bl. a. löntagari'ondernas effekter pt1
tillgilngen av riskvilligt kapital. Det ligger ocksii i sakens natur att kapitalbildningen inte skulle förbättras m1:d löntagarfonderna. De~sa skall ju
framför allt finansieras med vinstmedel friin företagen. pengar som annars
skulle kunna användas till framtidssat~ningar eller sparas tills tiderna blir
siimre. Nettoeffekten blir att niiringslivet undandras riskvilligt kapital. dvs.
motsatsen till det önskade och åsyftade.
Att ta ut vinstmedel ur företagen och ge dem till fackliga eller politiska
fonder iir motiverat bara om man tror att politiker och fackliga förtroenderniin kan styra dem till mer lönsamma projekt än vad företagen klarar av.
Erfarenheterna är enligt motionärerna i allt väsentligt de motsatta. Diirtill
kommer enligt motionen att tillgången till riskvilligt kapital iir tillgodosett.
Man pekar diirvid på den ökning av emissionsvolymen som skett sedan
slutet av 1970-talet.
Vpk anför i sin partimotion 223 att makten över investeringarna intar en
nyckelroll. De påverkar såviil sysselsiitining som teknikutveckling och
arbetsmiljö. Makten över investeringarna kan erövras på mänga siitt. ge-
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nom demokratiska rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna genom
framllyttande av de fackliga rättigheterna. genom nationalisering av storlinansens nyckelpositioner i affärsbanker, försiikringsbolag och stiftelst:r.
Men ett system med fonder skulle enligt motionen också kunna bidra till
förändrade maktförhållanden. om de vore insatta i en strategi som syftar
till en socialistisk samhällsomvandling. I fondtanken finns element som
kan erbjuda utveeklingsmöjligheter för strukturer baserade på en demokratisk självförvaltnings principer. men regeringens förslag iir inte insatt i en
sådan hclhetsstrategi. De fem nya fonderna förslf1s få en uppbyggnad och
en funktion som i huvudsak överensstiimmer med fjärde AP-fonden. I
vilka företag fonderna kommer att äga andelar avgörs enligt motionen inte
av några samhälleliga mäl. Det kommer i stället att bestämmas av aktiemarknaden. av vilka företag som nyemitterar eller vilka aktier som omsiitts
pä denna marknad och vilka aktier som kan antas ge god avkastning. Detta
kommer enligt motioniirana van: sig att förändra den regionala utvecklingen eller sysselsättningsutvecklingen. Denna kommer som nu att besUimmas av den oförutsebara summan av olika kapitalisters vinstkalkyler och
investeringsverksamhet samt av den offentliga sektorns utveckling.
Som framhålls i propositionen iir det enligt utskottets mening uppenbart
att ett ekonomiskt system som inte inbegriper de grundhiggande marknadsekonomiska funktionerna inte är fön:nligt med .:n politisk demokrati av v{tr
typ. Det iir ocksti uppt:nbart att en viil fungerande marknadsekonomi iir
viisentlig. sett från sysselsättningssynpunkt. Det är emellertid nödviindigt
att genom ett oförtrutet reformarbete mildra de negativa effekter som
skulle uppstå i en ekonomi som domineras av otyglade marknadskrafter.
bl. a. s<I att de strukturföriindringar som iir ofränkomliga inslag i marknadsekonomin kan ske i socialt acceptabla former. De arbetsmarknads- och
regionalpolitiska t1tgiirderna iir avsedda att lösa problem i detta sammanhang. Löntagarfonderna kan enligt utskottets mening ses som en förstiirkning av dessa åtgiirder i en tid dä ökade anstriingningar m{1ste göras för att
lösa de stora sysselsiittningsproblemen.
Av siirskild betydelse för sysselsiittningsutvecklingen iir tillg~ingen till
riskkapital vilket löntagarfonderna kommer att kunna svara för. Det hiivdas i de borgerliga partiernas motioner att tillgi-ingen till sådant kapital iir
säkrat utan löntagarfonder. Men den viisentliga nyheten med löntagari'onderna är att de kommer att ge ett stabilt utbud av sådant kapital som kan
användas p{t ett l<lngsiktigt sätt och, oberoende av dt: kortsiktiga viixlingarm1 pä börsen. riktas mot de produktiva och utvecklingsbara delarna av
svenskt näringsliv. Detta är en viktig förutsiittning för att en tillfrcdsst~1l
landc sysselsiittningsutveckling skall kunna uppnils under 1980-talct.
I motion

~04

hävdas att löntagarfond.:rna kommer att motverka struktur-

fliriimlringar rn:h i motion ~ 13 att Je kommer att slussa bpilal fr:ln goda till
däliga företag. Sjiilvfallet skall löntagarfonderna som <tndra kapitalplacerar.: kunna medverka i rekon~tn;ktilm av fiirctag men utskottet vill peka pa
10
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att enligt 34 i den nya lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden
skall placeringen av medlen syfta till att förbättra kapitalförsörjningen för
svensk produktion och sysselsättning. Fondmedlen skall placeras så att
kraven på god avkastning, långsiktighet och riskspridning tillgodoses. Det
finns också anledning framhföla att kravet pf1 förräntning av fondkapitalet
är högt, vilket också kommer att motverka kapitalplacering i projekt som
inte är framtidsinriktade.
Utskottet vill avslutningsvis på denna punkt framhålla att löntagarnas
starka inflytande i fondstyrelserna bör ses som en garanti för att placeringarna främst kommer att ske i framtidsinriktade projekt som kan ge långsiktiga bidrag till lösande! av sysselsättningsproblemen. Svensk fackföreningsrörclse har under de gångna åren visat stor öppenhet för införande
av ny teknik i företagen och för nödvändigheten av strukturförändringar.
Utskottet är övertygat om att denna inställning också kommer att prägla
löntagarrepresentanterna i löntagarfondernas styrelser.
Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motsvarande delar av
motionerna 204, 213, 223 och 224. Utskottet tillstyrker propositionen i
aktuell del.

Löntagarfonder och löntagarinflytande
Ett av de grundläggande motiven bakom tillskapandet av löntagarfonderna är enligt propositionen att förstärka löntagarinflytandet i näringslivet
genom mcdägande. En naturlig utgångspunkt vid valet av förvaltningssystem för fondmedlen är däli(ir att de organ som anförtros förvaltningen av
medlen får en nära anknytning till löntagarna. Slutsatsen i propositionen
blir att rem av styrelsens nio ledamöter skall företräda löntagarintressen.
Regeringen skall enligt förslaget utse ledamöter och suppleanter i fondstyrelserna. Mandatperioden föreslås bli ett år. Därutöver föreslås i 38 i
lagen om reglemente för allmänna pensionsfonden att 50 'X av den rösträtt
som aktier och andra ägarandelar ger en viss fondstyrelse på begäran skall
överföras på de lokala fackliga organisationerna i resp. företag. En sådan

*

fördelning av rösträtten syftar enligt propositionen till att ytterligare decentralisera ägarinflytandet och stärka de anställdas inflytande.
I moderata samlingspartiets motion 204 anförs att löntagarfondsförslaget
inte handlar om att den enskilde löntagaren skall fä ett bättre inflytande i
företagen. Syftet är att ge fackliga ombudsmän och politiker mer makt över
näringslivet. Motionärerna säger vidare att fackföreningarna skall företräda de enskilda löntagarnas intressen i fackliga frägor samt att fondförslaget
innebiir att fackföreningarna nu även blir arbetsgivare. Därmed får de en
omöjlig dubbelroll som enligt motionen endast har sin motsvarighet i de
östeuropeiska staterna. Det framhålls också att de företag som i dag ägs av
fackföreningarna inte utmärks av att den enskilde löntagaren har något
siirskilt inllytande.
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Även i folkpartiets motion 224 menas att målet att med löntagarfonder
bryta den privata maktkoncentrationen inte nås. Man kan inte som görs i
propositionen sätta likhetstecken mellan löntagarinllytande och ökad makt
åt fackliga ombudsmän och politiker. De kollektiva löntagarfonderna kommer att ge dessa grupper avsevärt större makt.
Det ökade inflytandet för de anställda och den fördjupade demokratin i
näringslivet som i propositionen sägs vara förbundt:t med fondernas aktieinnehav är enligt vpk:s mening, framförd i motion 223. illusoriskt. Detta
beror inte bara på de hårda begriinsningsregler som uppsatts för fondernas
ägande utan hänger främst ihop med deras "liv" på aktiemarknaden, på av
dess funktion förestavade villkor. Eftersom fonderna skall fungera som en
del av aktiemarknaden med intresse för att denna utvecklas efter kapitalistiska effektivitetskriterier kan detta enligt motionen leda till att fondernas
styrelser - och representanterna för löntagarsidan i dessa - helt binds upp
av systemet. Samma kan förhållandet bli på det lokala planet - där det
lokala facket alltid kommer att ha en rösträtt som är i klar minoritet. Dess
representanter riskerar att bindas upp i ett "ägaransvar" som står i motsatsställning till de arbetandes klassintresscn.
Utskottet konstaterar att 1970-talet på det arbetsrättsliga området har
präglats av huvudtanken att arbetslivet skall förnyas genom att de anställda ges rätt till medbestämmande över förhållandena på arbetsplatserna. De
tillförsäkrades denna rätt genom tillkomsten av dels lagen (1976: 351) om
styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. dels lagen ( 1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet (MBU.
Den nya roll de anställda fick genom dessa lagar kom till uttryck i nya och
vidgade uppgifter för de fackliga organisationerna. Dessa har kommit att
spela rollen som löntagarnas instrument för samverkan i medbestämmandefrågorna. Förslaget om löntagarfonder fullföljer 1970-talets politik när
det gäller alt öka löntagarnas inflytande i företagen. Genom de nyss
nämnda lagarna tick de anställda genom sina organisationer i flertalet
företag insyn i företagslcdningarnas verksamhet och i övrigt förhandlingsoch informationsriitt när det gäller organisationsförändringar m. m. i företaget. Genom förslaget om löntagarl'onder ges de anställda möjlighet att
som iigare jämväl utöva sitt intlytande pti bolagsstämman for resp. företag
och delta i beslut som rör t. ex. storleken på utdelningen till aktieägarna
och valet av bolagsstyrclsc.
Enligt utskottets mening görs i motionerna 204 och 224 oriktig ätskillnad
mellan löntagarinflytande och inflytande utövat av fackliga organisationer.
Den tidigare nämnda medbestämmandelagen liksom de aktuella bestämmelserna när det gäller löntagarfonderna syftar till att stärka den enskildes
inflytande. För att detta skall kunna utövas med någon styrka kriivs att
löntagarna har ett instrument för sin samverkan. Utskottet har svtirt all se
att det skulle finnas ett biillre alternativ iin i demokratisk ordning vald
kluhbstyrelse i ett företag. I motionerna anvisas inte heller n:'tgot alternativ. Utskottet vill därutöver tillägga all arbetares och tjiinstemäns fackliga

0
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organisationer har tillvunnit sig allmiin respekt och erbnnandc:: för sin
styrka. sin stabilitet och sin vilja och förm{tga till hrctt ansvarstagande i
hävdandet av löntagarnas intrc::sse. Det iir naturligt att de:: nu får det
utökade ansvar som regeringen föresHlr.
I motionerna 204 och 223 tas från skilda utg[mgspunkter upp den intressekonflikt som sägs ligga i att de fackliga organisationerna b<tde skall
företräda de anställda och representera ägaren.
Utskottet förnekar inte för sin del att hiir kan finnas en intressc::knntlikt.
Men detta måste enligt uskottets mening accepteras. Det är nämligen
rimligt att ett ökat inflytande komhineras med ett ökat ansvar för den
verksamhet man får inflytande över. Utskottet finner för sin del att det fnin
den utgångspunkten är naturligt att det senaste decenniets utveckling av
löntagarnas medbestämmande i företagen nu kombineras med det ansvar
som ägande genom löntagarfonder leder till.
Det anförda innebär att utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker
motionerna 204. 213, 223 och 224 i hiir aktuella delar.

Löntagarfonderna och den regionala utvecklingen
I motion 223 föreslår vpk att löntagarfonderna skall anviindas för att
främja bl. a. den regionala balansen. dvs. inriktas pii näringslivet i en viss
region.
I propositionen föreslås att löntagari"ondernas styrelser skall ha en reginnal anknytning för att bl. a. sprida inflytandet och att detta skall komma till
uttryck i rekryteringen av styrelseledamöterna. Det siigs i propositionen
att detta dock inte innehiir att fondstyrelserna skall tilldelas ett regionalpolitiskt ansvar eller att kapitalplaceringarna skall hcgriinsas till vissa regioner. Däremot skall vai:ie löntagarfondstyrclse genom sin personsammansättning ges en klar förankring i en geografiskt sammanhillkn region.
Ledamöter och suppleanter bör enligt förslaget genom bosättning eller pil
annat siitt ha anknytning till den geografiska regionen.
Någon formell geografisk avgränsning av de fem regionerna görs inte. I
0
propositio nen anförs emellertid att en region bör omfatta norra Sverige.
Mellansverige bör indelas i två regioner. Viistra och siidra Sverige hör
utgöra var sin region.
Utskottet anser för sin del att styrelsernas regionala anknytning iir
my1:ket betydelsefull. Det är enligt utskottets mening riktigt att fonderna i
sin placeringspolitik inte skall ha m\gra uttalade regionalpolitiska m<il. Men
det betyder inte att deras verksamhet sak.1ar regionalpolitisk betydelse.
Styrelsernas regionala anknytning innchiir att resp. styrelse kommer alt ha
siirskild kunskap om utvccklingsförutsiittningarna i den egna regionen. Det
finns <liirigcnom hättre förutsiittningar iin vad annars skulle varit fallet att i
resp. region. t. ex. norra Sverige. finna sädana framtidsinriktade projekt
som iir en förutsiittning för kapitalplacering. Utskottet vill i sammanhanget
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peka på den uppviirdering av ett projekts lönsamhet som användningen av
regionalpolitiskt stöd kan innebära.
I propositionen anges att kapitalplacering i mindre och medelstora företag liimpligen sker via investmentbolag somt. ex. Tillviixtinvest. Utskottet
vill pi'tpeka att det finns nera regionala investmentbolag och framhiilla att
.det är naturligt om fondstyrelserna prövar möjligheterna att via dessa
placera riskkapital i nyss nämnda typ av företag. Löntagarfondernas regionalpolitiska betydelse skulle ökas på detta sätt.
Utskottet behandlar i detta sammanhang ocksi't motionerna 189, 191,
205-212. 215-217 och 220-222. Dessa motioner har avgivits av riksdagsledamöter tillhörande centerpartiet f"6in skilda delar av landet. Motionerna
har samma principiella uppläggning. Det framhålls sammanfattningsvis
dels att införandet av löntagarfonder är ett hot mot sysselsättningen i resp.
län. dels att effekterna för kommuner och landsting blir försämrad ekonomi till följd av ökade ATP-avgifter och minskat skatteunderlag. En beräkning av de minskade skatteintäkterna för kommunerna i resp. län redovisas.
Som utskottet anfört tidigare i detta yttrande menar utskottet att löntagarfondernas allmänna effekt pf1 sysselsättningen är positiv. Det finns
ingen anledning tro att effekterna skulle bli uttalat negativa i några Hin. När
det giiller de små och medelstora företagen som kan dominera i vissa län
har utskottet ovan pekat p{1 de möjligheter som finns att slussa riskkapital
till denna typ av företag. Regeringen har dessutom meddelat att den avser
återkomma med ytterligare förslag i denna fräga under våren 1984: bl. a.
nämns möjligheten att upprätta en siirskild fond för ändamålet. anknuten
till Investeringsbanken.
Niir det giiller löntagarfondernas effekter på den kommunala ekonomin
innebär den höjda ATP-avgiften en måttlig reduktion av skatteintäkterna,
och vinstdelningen kan leda till en marginell minskning av skatteunderlaget. Utskottet vill pf1peka att denna beräkning kan inte göras avskild från
den positiva effekt på sysselsättningen som fonderna kommer att rn enligt
utskottets mening. Effekterna av ökad sysselsättning blir ett ökat skatteunderlag.
Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till motsvarande delar av
propositionen och avslag i aktuella delar av motionerna 189, 191. 205-212.
215-217 och 220-223.
En sammanfattande slutsats av vad som här anförts är att utskottet, från
de utgångspunkter utskottet med hänsyn till sitt ansvnrsområde har att
beakta. tillstyrker nit löntagarfonder inrättas enligt regeringens förslag.
Stockholm den I december 1983
På arbetsmarknadsutskottets vägnar
FRIDA BERGLUND
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Niir\'l1rande: Frida Berglund (s). Alf Wennerfors (m). Lars Ulander (s),
Anders Högmark (m). Marianne Stålberg (s). Karin Flodström (s). Arne
Fransson (c). Lahja Exner Is), Gustav Persson (s). Sonja Rembo (m),
Elver Jonsson (fp). Ingrid Hemmingsson (m), Börje Hörnlund (c). Sven
Lundherg !s) och Alexander Chrisopoulos !vpk).

Anikande meningar
1. Alf Wcnnerfors (m). Anders Högmark (m). Arne Fransson (c). Sonja
Rembo (m), Elver Jonsson (fp). Ingrid Hemmingsson (m) och Börje Hörnlund (c) anser att utskottets yttrande bort ha följande lydelse:

J,i•ntagarfonder och sysselsättningen
Meningarna går Is. 2) - - - = utskottet - - - sektorns utveckling (s.
5).
Utskottet vill med utgångspunkt i partimotionerna från moderata samlingspartiet. centerpartiet och folkpartiet belysa de kollektiva fondernas
effekter på sysselsättningen. Först behandlas fondförslagets inverkan på
det allmänna näringslivsklimatet och därefter betydelsen för sysselsättningen av tillgången på riskvilligt kapital.
Enligt utskottets uppfattning kommer införandet av kolle~tiva fonder att
leda till omfattande systemförändringar i vårt land. Gradvis sker en övergång till ett socialistiskt system. Marknadsekonomin med dess mångfald.
dynamik och valfrihet för den enskilde kommer successivt att överges. Vi
motsätter oss på det bestämdaste att denna omläggning av de grundläggande ekonomiska förhållandena sker. Så gör också större delen av svenska
folket. Det framgår av alla opinionsundersökningar som genomförts i fondfrågan. Regeringens politik att i strid med folkets vilja och med kommunisternas stöd driva igenom sitt förslag har lett till en konfrontation som
kommer att få utomordentligt allvarliga effekter för utvecklingen inom·
näringslivet och därmed också på sysselsättningen.
Utskottet anser vidare att förslaget om löntagarfonder motverkar niiringslivcts förnyelse samt hämmar småföretagens utveckling liksom nyföretagandet. Sverige kommer dessutom att förlora som industrination
genom att de företag som har de bästa utvecklingsförutsättningarna i större
utsträckning kommer att välja att lägga mera av sin verksamhet utomlands.
Tryggad sysselsättning baseras på företagens möjligheter och vilja att
skapa och utveckla produkter och marknader. Löntagarfonderna kommer
att minska företagens vilja och förmåga att öka produktion och sysselsättning. Redan hotet om löntagarfonder har skadat näringslivets utveckling.
Företagen hchövcr sjiilva förfoga över sitt utvecklingskapital.
Vad utskottet här anfört innebär sammanfattningsvis att löntagarfonderna utgör det allvarligaste hotet hittills mot sysselsättningen och näringslivet~ utveckling. Utskottet avstyrker att fonder införs och därmed de
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förslag i frågan som läggs av regeringen i propositionen. I stället bör
politiken inriktas på att slå vakt om marknadsekonomin och p[1 att förbäitra dess funktionssätt. Exempel på åtgärder som utskottet förordar är en
utbyggnad av nuvarande aktiesparande och införande av individuella företagsanknutna vinstdelningssystem. Av det anförda följer att utskottet tillstyrker motionerna 204. 213 och 224 i här aktuell del. Vpk:s partimotion
223 som föreslår en ännu mera långtgående socialisering än regeringen
avstyrks i motsvarande del.
Uintagmfonder och /ijnfar:aril(/lytande
"Ett av" (s. 7) - - - =utskottet - - - "arbetandcs klassintressen"
(S. 8).
Som anförs i partimotionerna från moderata samlingspartiet. centerpartiet och folkpartiet handlar löntagarfondsförslaget inte om att ge de enskilda löntagarna ett bättre inflytande utan om att ge fackliga företrädare ökad
makt över näringslivet. På sikt innebär fondförslaget att dessa fackföreningsdominerade fonder tar över inflytandet i företagen. Samtidigt som
detta sker skall fackföreningarna liksom hittills företräda de enskilda löntagarnas intressen vid löneförhandlingar och i andra fackliga frågor. De
fackliga organisationerna skall därmed fullgöra en dubbelroll. Denna bäddar för intressekonflikter som mycket väl kan leda till minskat löntagarinflytande. Hittillsvarande erfarenheter visar att de anställda inte har något
större inflytande i fackligt ägda företag.
Löntagarnas inflytande skall enligt utskottets mening knytas till de enskilda företagen och arbetsplatserna och ske i de former som regleras i den
arbetsrättsliga lagstiftningen.
Slutsatsen är alltså att inte heller regeringens argument om löntagarfonderna som ett instrument att stärka löntagarnas inflytande över företagen
håller.
Liintagar.fimderna och den regionala uti·ecklingen
"I motion" (s. 10) - - - =utskottet - - - "sin region" (s. 10).
Utskottet har påvisat i det föregående med stöd av resonemang i partimotionerna från moderata samlingspartiet. centerpartiet och folkpartiet att
löntagarfonderna får en ogynnsam effekt på sysselsättningen. Löntagarfonderna kommer att få negativa regionala effekter. En del regioner kommer att få avstå kapital därför att de har många småföretag som saknar
förutsättningar att bli placeringsobjekt eller saknar större företag som ger
tillräckligt hög avkastning. Exempel på den utförsel av kapital som kommer att ske i vissa regioner lämnas i motionerna 189. 191. 205-212. 2152 I 7 och 220-222, som väckts av enskilda riksdagsledamöter tillhörande
centerpartiet. I dessa motioner påvisas också de negativa effekterna på
den kommunala ekonomin av dels höjda ATP-avgifter. dels försämrat
skatteunderlag till följd av vinstskatter från företagen till de kollektiva
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fonderna. Det är ofrånkomligt att den höjda arbetsgivaravgiften innebiir en
kostnadsökning for kommunerna och att fonderna sammantaget leder till
ett minskat skatteunderlag.
Utskottet har redan tidigare i yttrandet avstyrkt regeringens förslag om
inrättande av löntagarfonder och har genom vad som här anförts om
löntagarinnytandc och regional utveckling givit ytterligare argument för
denna avstyrkan.
2. Alexander Chrisopoulos !vpk) anser att utskottets yttrande bort ha
följande lydelse:
Lii11tai:w:fimder och sysselsiittning

··Meningarna går·· !s. 2J - - - = utskottet - - - .. sektorns utveckling .. (S. 5).
Kapitalismens kris har starkt påverkat förhållandet mellan samhiillsklasserna i Sverige. En förskjutning till de breda folklagrens nackdel har skett.
Sedan en följd av f1r har Sverige ett växande skikt av arbetslösa och
undersysselsatta. Reallönerna har fortlöpande sjunkit. samtidigt som förmögenhetsbildningen i ett fätals händer starkt ökat. Spekulation och internationalisering av kapitalet har minskat benägenheten att utveckla svensk
ekonomi och produktion. Nedsbrningar inom den offentliga sektorn har
drabbat de breda folklagrens levnadsnivå. rör det stora tlertalet li.inarbetande i landet gäller. att de socialt pressats tillbaka - bf1de som individer
och som klass.
Socialdemokratins ledning tenderar att se fonderna utifriin systembevarande idCer. som döljer klasskontliktens verkliga natur. Med en sådan
utgfmp:spunkt kan fonderna bli ett medel att ytterligare underordna de
breda löntagarskikten systemets hårdnande krav. storföretagens ledarlilosoficr och styrmetoder samt en borgerligt inspirerad krispolitik. Det iir lika
avslöjande som typiskt. att propositionens text över huvud taget inte ens
berör frågan. huruvida de arbetande har kvalitativt andra intressen i fd1ga
om den industriella utvecklingen än kapitalistklassen. Regeringen accepterar den utveckling som styrs av kapitalistiska profitintressen och ser inte
fond-;ystemet som en möjlighet till en föriindrad inriktning. Klassmotsättningarna iir niir det gäller produktionens ut veckling stora och oförsonliga.
Kapital~igarna

- i synnerhet den storlinans snm kontrollerar exportindu-

strin - arbetar medvetet för produktionslivets transnationalisering för att
öka sitt oberoende av nationella lagar och sin styrka gentemot fackliga
krav. De lönarbetande har ett motsatt intresse av att försvara det nationella produktionssystemet. den inhemska marknaden och möjligheterna att
föra en 'jiilvstiindig nationell politik. Kapitalägarna har intresse av det
enskilda kapitalets förräntning. av kortsiktiga. snabba vinster. De lönarbetande har intresse av en ekonomisk utveckling som ser till nationella.
samhiillsekonomiska h.ehov som tar sikte p~1 lfangsiktig uppbyggnad cliir det
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L'nskilda flir<.:tagL'ts profit inte st;11· i cciitruili, Kapitaliigarna har intrL'ssc av
en tL'knologisk utveckling. som sliir ut dd miinsklig;1 arhL'tet. skiirrer
kontrollen (i\'l:r arhehkraften och arhL't spr\JCL''>sen och flirstiirker kapitalismens (iver- och undL'rordning. DL' liinarbetande har t\·iirlom intresse a\·
en tekni'k utveckling som gL'r arbetL'I ett tiwrilngsfullt inneh;llJ. som tilh-aratar dL' arhetandes skapande förmi1ga.

><.Hll

hcfriimjarjiimlikhet och demo-

kratiska besluhpnlCL''iser. Kapitaliigarna -.;er (lnlduktionsproecssL'n privatekonomiskt. de lönarhL'tandes intresse iir att den ses i hela samhiillsutvccklingens ljus.
Om fonderna viisentligen hlir deliigare riied minoritctsposter. om de
hL'driver L'n placcringspolitik helt pi1 dL'n kapitalistiska aktiemarknadens
villkor. kan de inte föriindra utvL'cklingen i de arhetandes intrL'sst:. De
förvandlas d;'i till ett stöd i1t en ut n:•ckling som hestiims av de stora privata
kapitaliigarna nd1 deras koncernlL'dnlngar.
De förhoppningar som en g;.rng skapats hland de arbetandL'. att löntagarfonder -.;kall minska maktkoncentrationen öch ge de arbetande ökad makt i
sarnhiillet. att de skall bli ett effektivt medel i kampen mol arhetsliishetcn.
att de skall hli ett viktigt medel för ekonomisk demokrati och ge möjligheter till ökad samhiillelig styrning av deri ekonomi-.;ka utvecklingen kommt:r
icke att uppfyllas av detta förslag.
De fi.iresh1gna fonderna kommer irite att spela någon p;'1vishar roll för
den ekonomiska aktiviteten. Företagens problem iir nu inte brist p<i kapital
eller likvida 1illgf1ngar. Snarare är problemet en överlikviditet. Ytterligare
en -.;tor kund pii aktiemarknaden innL'biir ingeri lösning p{1 detta problem.
En utvidgning av ATP-systemL't kan emclkrtid vara motiverad av andra
skiil. Uhkottct tillstyrker att denna utbyggnad sker men förordar den
iindring av inriktningen i (leras verksamhet som förcshls i vänsterpartit:t
kommunisternas partimotion 223. Det innebiir hl. a. att fondernas pengar
m~iste

satsas utifr;"i.n sarnhiillsekonomiska kalkyler och överväganden.

Fonderna skall ha inte bara en regional för'ankring i sin sammansiittning.
utan de skall ocksf1 ha ett uttryckligt uppdrag att främja regional balans.
Till denna senare fråga fiterkommcr utskottet nedan.
Utskottet tillstyrker alltså friln sina utg{ingspunkter att den av regeringens föreslagna utbyggnaden av ATP-systemet skL'r med dt: iindringar

~om

föresläs i ITilllion 223. Motsvarande delar av motionerna 204. 213 och 224
avstyrks.
Denna uthyggnad av ATP-systemet måste emellertid kompletteras med
en utbyggnad av samhällsfonder komhinerade med lokala fackliga investeringsfonder enligt en modell som niirmare utvecklas i viinsterpartiet kommunisternas partimotion 223.
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/.ii11wgwji111der och /r"int11g11ri1!flyt1111de
··Ett av"" Is. 71 - - - = utskottet - - - "arhetandes klassintressen"
(S.

8).

Niir det gäller löntagarfondernas hctydclsc för löntagarinflytande vill
utskottet likaledes ta sin utgi"ingspunkt i vad som anförs i vänsterpartiet
kommunisternas partimotion 223. Förvisso har utskottet inget emot en
"'kollektiv·· akticiigare under samhällsinflytande som AP-fonder utgör.
Det iir ju inte till nackdel för de arhetande att aktieägaren är en AP-fond
jämfört med att iigaren är en medlem i ett privat finanshus. Men det ökade
inflytandet för de anställda och den fördjupade demokratin i näringslivet
som siigs vara förbundet med AP-fondernas aktieinnehav är till stor del
illusoriskt. Detta hänger inte bara ihop med de hårda hcgränsningsregler
som upp'>atts för fondernas ägande. Det hiinger främst ihop med deras
"liv'" p?1 aktiemarknaden. p{1 av dess funktion förestavade villkor. Eftersom fonderna skall fungera som en del av aktiemarknaden med intresse för
att denna utvecklas efter kapitalistiska effcktivitetskritericr kan detta leda
till att fondernas styrelser - och representanterna för löntagarsidan i dessa·
- helt hinds upp av systemet. Samma kan förhållandet bli på det lokala
planet. där facket alltid kommer att ha en rösträtt som är i klar minoritet.
Dess representanter riskerar att bindas upp i ett "ägaransvar" som står i
motsatsställning till de arhetandes klassintressen.
Allt tal i de borgerliga partiernas motioner 204. 213 och 224 om att
regeringens förslag innebär en för kraftig maktförskjutning till de fackliga
organisationernas och löntagarnas förmån avvisar utskottet. Tvärtom blir
maktförskjutningen för liten. Detta år en anledning till de kompletterande
förslag vpk har lagt.

Lii11t11gw:fimdern11 och den regionala 1111·ecklingc11
"I motion" (s. 10) - - - =utskottet - - - "'sin region·· (s. 10).
Som siigs i vänsterpartiet kommunisternas partimotion skall fondernas
ingå i en politik. som syftar till att upphäva skillnaderna mellan landets
olika regioner. och som bryter den koloniala karaktär ekonomin fått i de
s. k. skogslänen. Fonderna skall också kunna sättas in för att rehabilitera
och utveckla krisdrabbade industrier samt i förekommande fall investera i
nya pf1 orter. där de gamla industrierna faller.
De lokala fackliga organisationerna skall kunna använda medel ur samhällsfonderna för att bygga upp lokala investeringsfonder. Dessa skall ha
till syfte att i såväl samhällsägda som privata företag garantera viktiga
insatser på den lokala arbetsplatsen. De lokala fackliga investeringsfonderna skall tjäna som vapen för den fackliga organisationens självständiga
strävanden.
Fonderna skall byggas upp med en central fond - främst avsedd för
större övergripande satsningar på nationell nivå - och 24 länsfonder.

FiU 1983/84: 20

l.'i.'i

Lokala fackliga investeringsfonder förutsiitts fft dio;ponera medel ur liinsfonderna.
Ett system med liinsfonder ger. en!igt v[ir mening. biittre anknytning till
regionala opinioner och valda länsorgan. Detta kan främja både engagemang och insyn.
Därutöver bör som tidigare sagts fonderna inom ATP-systemet få en klar
uppgift att främja utvecklingen i resp. region. Det anförda bör ges regeringen till kiinna.
Med den inriktning av fondernas verksamhet som utskottet förordat blir
det ingen risk för regionala problem av det slag som niimns i motionerna
189. 191. 20.'i-212. 21.'i-217 och 220-223. Dessa motioner behöver följaktligen inte föranleda någon åtgärd.
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